
Referat fra medlemsmøde den 20. sept. 2021 

Kirsten Juel fremlagde bestyrelsens foreløbige tanker om visions og strategiarbejdet. 

  

Mission : At vi til stadighed er en attraktiv klub og har nogle gode baner 

Vision : Den foretrukne klub nord for Limfjorden 

Værdier: Positiv og inkluderende atmosfære der rummer alle 

 Godt socialt liv 

Godt informationsniveau 

God service til medlemmer og gæster 

Mål:  

Medlemsantal i 2022: 1200 i 2023 1300 og i 2024 1400 

Greenfee indtægt i 2022 kr. 1.100.000,00 og i 2023 1.200.000,00 

Handlinger: 

Spændende, velplejet og attraktiv bane på alle spilleniveauer 

Attraktiv og velfungerende golfcafé 

Engageret og inspirerende pro 

Velfungerende og vedligeholdte træningsfaciliteter 

Alle hilser på hinanden 

 

Derefter var der gruppearbejde, og sammendraget er som fgl.: 

 

Opgave 1: Hvordan tænker I, fremtidens Brønderslev Golfklub ser ud i 2024? 

Der var bred enighed om, at vi har en god cafe, en dygtig pro og gode træningsfaciliteter, som vi alle 

værdsætter højt og er bevidste om, er et stort attraktiv for klubben. 

De tilstedeværende lagde stor vægt på, at der skal være en ”god og positiv tone”, og at der skal være et 

godt socialt miljø/fællesskab i klubben, hvor både egne medlemmer og greenfeespillere føler sig velkomne. 

Klubbens størrelse blev diskuteret. 

 Der var enighed om, at den nuværende ordning med tre sløjfer med flettetider skal bevares, hvis 

medlemstallet stiger.  

Der var et forslag om at indføre ”fritspilsordning” som et krav, hvis medlemstallet stiger til 1400 

medlemmer. 

 



Opgave 2: Hvordan får vi flere og nye medlemmer i Brønderslev Golfklub 

                   Hvordan får vi flere medlemmer til at deltage i klubarrangementer? 

Der var forskellige forslag til, hvordan vi får flere og nye medlemmer, f.eks. forslag om at indføre flere typer 

af differentierede medlemskaber, f.eks. et som kunne være attraktivt for familier med børn.  

Evt. prøverunde på hvid sløjfe, hvor et medlem gratis kan tage en ven eller familiemedlem med. 
Evt. ”præmie” for at skaffe nyt et medlem. 
Evt. nedsat kontingent for studerende. (Det har vi) 
 
Der var enighed om, at ”Funnel First” (et tilbud om golf + frokost) har været en stor succes, som har skaffet 
nye, og også en del yngre medlemmer til klubben. Der var ønske om at bevare dette og evt. videreudvikle 
ordningen, da det er vigtigt for klubben også at tiltrække yngre medlemmer. Det vil kræve flere frivillige 
mentorer. 

Der var forslag om, at nybegyndere spiller i ”Kaninklubben” i 1½ - 2 år, og derefter inkluderes i ”Klubber - i -
klubben.” Det blev pointeret, at det er vigtigt, at vi alle er åbne og imødekommende overfor nybegyndere. 

Der var en opfordring til, at nybegynderne laver ”årgangsklubber”, så de hurtigere bliver en del af et 
fællesskab. 

Der var et ønske fra en gruppe om at starte en ”klub”, med udslag kl. 16.30, hvor der spilles 18 huller om 
sommeren og 9 huller forår/ efterår, så ”arbejdsramte” medlemmer kan nå det. 

Evt. en åben ”Landliggermatch” i sommerperioden, som henvender sig til alle, - også turister. Det har der 
tidligere været i klubben. 

Der kom kreative forslag til sociale aktiviteter / arrangementer i klubben, f.eks. aftenarrangementer i 
cafeen, som kunne være foredrag, bridgeklub, andespil, loppemarked og ”danse – og – spis – sammen 
aften.” 

Tak for alle de fine input, som vi tager med i det videre arbejde. 

Frivillige: 

Derefter snakkede vi frivillige, og der er skrevet ud i nyhedsbrev om hjælp. Vi håber, at mange vil melde sig 
til lejlighedsvise eller mere løbende opgaver. 

Flettetider:  

Det blev orienteret om at flettetider ind imellem kan kollidere med lukkede tider til klubber i klubben. Det 
er vigtige at være fleksibel f.eks. for tirsdagspigerne, der lukker på 2 sløjfer og kan få tidlige spillere ind 
imellem deres tider. Vær fleksibel for dette, da vi har spillere der går ud tidligt inden de skal passe deres 
arbejde i byen. Dame- og herredag skal også være opmærksom at de kan opleve at de møder en starttid 
når de turner hvis første bold er hurtig. Dette skal de være venlige at give plads til. 

Morten Hedegaard orienterede om brug af GLFR app og dens muligheder. 

Turneringer: 

Der bliver reduceret i turneringer, da vi oplever faldende deltagerantal. Der bliver kun gennemført match 
med min. 50 deltagere. Alt andet er ikke ok over for vore sponsorer. 

Tak for en god aften 

Kirsten Juel Jensen 


