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Forord 
 

Dette er tredje udgave af en løbende revideret visionsplan for Kaj Lykke Golfklub. 
 

Det er bestyrelsens opgave og ansvar at udvikle klubben i forhold til flertallets ønsker. Nu 

kan det imidlertid være vanskeligt at holde styr på hvad flertallet egentlig ønsker sig, men 

bestyrelsen vil fra tid til anden forsøge at opsamle medlemmernes ønsker og bestyrelsens 

udviklingsforslag i et visionsnotat, der forhåbentlig kan anvendes som afsæt for en bred 

diskussion om hvordan og i hvilken retning vi ønsker at udvikle vores dejlige golfklub og – 

bane. 

 
 

I forhold til seneste visionsplan er der opstillet en række nye mål – alene af den årsag at 

mange af de målsætninger vi havde er indfriet. 

 
 

Vi er alle spændte på om økonomien ville holde til at gennemføre de mange mål og ønsker 

der var opstillet. Og det er da glædelig for en formand at kunne sige, at det holder fint 

sammen. 

 
 

De væsentligste årsager til vores relativ gode økonomi er, at vi har en rimelig fast med-

lemsskare og at fremsynede mennesker gennem årene har sørget for, at vi bærer 

rundt på en minimal gæld. 

 

 

 

___________________ 

Torben Pedersen 

Formand 
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Mission 

Kaj Lykke Golfklubs mission er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil 

hørende idrætslige og sociale aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve 

golfspillet under de bedst mulige forhold og derigennem styrke medlemmernes muligheder 

for at deltage i et forpligtende fællesskab og til at tage ansvar og deltage aktivt og engageret 

i lokalsamfundet 

 

Vision 

•   At KLG fortsat skal være en attraktiv golfklub for alle kategorier af golfspillere i alle        

aldre.  

• Der skal være plads til såvel elite som bredden, idet de er hinandens forudsætning 

samt forudsætningen for, at klubben kan vedligeholde og udvikle et sundt og godt 

ungdomsarbejde i fremtiden. 

• At banen kontinuerligt udvikles, så den giver udfordringer for både elitespillere og 

klubgolfere. 

• At KLG generelt skal være på forkant med udviklingen i sammenlignelige 

golfklubber og være konkurrencedygtig.
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Økonomi 

Status: 

En sund økonomi er en forudsætning for alle de øvrige tiltag. Bagerst i dette notat finder 

du udkast til klubbens langtidsbudget for de kommende år. Det bemærkes, at ca. 25 % af 

klubbens indtægter ikke er kontingent relateret.  

 

Mål: 

Udgangspunktet er økonomisk påpasselighed – vi skal sørge for at sætte tæring efter 

næring. På den anden side er det ikke et formål i sig selv at udbygge egenkapitalen eller 

opsamle større likvide midler. Med mindre disse er hensat til specielle projekter.  

Bestyrelsen vil løbende tilpasse kontingenttyper og satser så det er konkurrencedygtigt i 

forhold til områdets øvrige klubber. 

 

Der er over de seneste par år blevet indført nye medlemstyper, ændrede kontingentformer 

samt megen fokus på fastholdelse af medlemmer osv., hvilket vi stadig finder en 

nødvendighed i et meget skiftende marked.  

Vi skal ligeledes fastholde og forsøge at udvide vore relationer til sponsorer og 

samarbejdspartnere.  

 

Bane  

Status: 

Kaj Lykke Golfklubs bane byder det store segment af middelhandicappere på gode 

muligheder for spillemæssig tilfredsstillelse samtidig med, at bedre spillere møder 

udfordringer og mindre øvede en ansporing til fortsat dygtiggørelse. Banens standard lever 

til fulde op til de krav, som afholdelsen af større turneringer kræver. Udvikling og daglig 

pleje af banen er styret af en rullende masterplan. 

 
Mål: 

1.  Greens: 
 

Green på hul 1, 5, 14 og 16 er omlagt med stor succes. De øvrige greens på banen 

opdateres løbende i tilfælde af design og driftsmæssige svagheder ligesom alle 

greens optimeret spillemæssigt gennem øget topdressing. 
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2.  Teesteder: 

 

Hvide og blå (blå som ligeledes bruges om vinteren) teesteder renoveres løbende og 

standarden opretholdes for de røde/gule. Udvalgte teesteder omlægges over de 

kommende år og plejestandarden hæves generelt. 

3.  Fairways: 
 

Spilbarheden øges gennem forbedring af græssets bæreevne. Dette kræver til 

stadighed stor og omhyggelig plejeindsats. Klipning og struktur optimeres.  

        4.  Rough: 

Roughen plejes og klippes i spilbar højder, idet det tilstræbes at bolde i nærmeste 

rough skal kunne findes for at fremme spilleflow samt glæden ved spil på Kaj Lykke 

Golfklubs bane.  

5.  Bunkers: 
 

Udvalgte bunkers omlægges/sløjfes løbende – med respekt for og i 

overensstemmelse med banens oprindelige design. Der etableres løbende nye på 

strategisk udvalgte steder – naturligvis også i respekt for banens design. 

 

Træningsfaciliteter 

Status: 

Kaj Lykke Golfklub råder over gode træningsfaciliteter, som består af stor putting green, 

indspils område, driving range og en 6 hullers par 3 bane. Alle områder besidder en 

god stand og funktionalitet, som der stadig ønskes at udvikle på.  

 

Mål: 

1.  Driving range:  

      Driving range gøres mere spændende og indbydende og der arbejdes på etablering 

af yderligere et antal overdækkede udslagssteder. Såfremt der kan erhverves jord 

til omlægning/udbygning af par 3 banen – ønskes driving range forlænget. 

2.  Short game: 

Short game arealet ønskes udbygget betragteligt og udviklet til et egentligt ”short 

game academy”, hvor det bliver klubben muligt at hverve den fornødne jord hertil.  

3.  Par 3 banen: 

Par 3 banen ønskes udbygget til et ni huls anlæg der kan bruges som ”pay and 

play”, hvortil der er hensat midler men afventer muligheden for køb af jordarealer 

hertil.  
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Naturpolitik 

Kaj Lykke Golfklub fører en aktiv naturpolitik i banens drift og udvikling 

og er ligeledes medlem af miljønetværket Greenet. 

 
Mål: 

Banens  særkende  med  de  to  forskellige  forløb  fastholdes.  Det egnstypiske  præg 

fastholdes. Der søges i samarbejde med myndighederne en integreret løsning af 

spillemæssige hensyn, naturbeskyttelse og beskyttelse mod problemerne med våde 

områder. 

 

Kaj Lykke Golfklub som arbejdsplads 

Kaj Lykke golfklub udgør som led i realiseringen af denne vision en attraktiv og 

velorganiseret arbejdsplads. 

 

Daglig leder og koordinator er klubbens manager. I samarbejde med bestyrelsen og 

chefgreenkeeper har han/hun ansvaret for, at medarbejderne er i stand til at løse deres 

opgaver. Via faste personalemøder sikres det, at den daglige drift fungerer mest 

hensigtsmæssigt samt at beslutninger taget af bestyrelsen bliver implementeret og 

realiseret. 

 

For at sikre ovenstående er roller og ansvar tydeligt kommunikeret til medarbejderne. 

Klubben understøtter ved at medvirke til at de nødvendige rammer for at udføre opgaverne 

er til stede. Klubben har en forventning om, at medarbejderne er gode til at samarbejde, og 

at de er fleksible og serviceminded samtidig med at de udviser god adfærd omkring 

resurseforbrug. 

 

Klubhus og restaurant 

Visionen tager udgangspunkt i andre dele af visionsoplægget, nemlig at medlemsskaren 

skal fastholdes og at væksten i antallet af greenfee gæster skal øges.  

 

Som følge heraf vil der være behov for et velfungerende klubhus og et køkken, der kan 

møde kravet om mad og drikke til de enkelte medlemmer, større grupper som klubber i  
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klubben, større arrangementer som turneringer og festligholdelse af diverse. Omvendt er 

tilstedeværelsen af disse faciliteter en forudsætning for vedblivende at kunne tiltrække nye 

medlemmer og flere greenfee gæster. Selve klubhuset har de faciliteter i form af 

sekretariat, proshop, toiletter og bad samt køkken og møderum, som er nødvendige. 

 

Bestyrelsen finder, at efter modernisering af omklædnings- og badefaciliteter samt 

restaurant, at klubhuset er meget præsentabelt og besidder en god standard. 

 

Vinduer i restauranten skal løbende udskiftes med energiruder samt isolering og  

vindafskærmning skal føres op til dagens standard. 

 

Der  ønskes  erhvervet  jord  og  bygninger  til  udbygning  af  servicefaciliteterne  – 

herunder flere og bedre bagskabe. 

 

Skal køkkenet drives efter ovenstående krav er det løntungt. Erfaringerne fra klubben 

viser, at en fornuftig drift kun kan skabes ved at supplere de indtægter som genereres af 

golfspillere, med mad ud af huset og mulighed for afholdelse af selskaber. 

 

Selve køkkenet renoveres løbende og holdes, som minimum, til myndighedernes krav. 

 

Medlemmer 

Status: 

Vi havde ved indgangen til 2017 1004 medlemmer som fordeler sig som følger: 

 

Seniorer  751 

Seniorer 80+   19 

Ungsenior    12  

Ungdom    44 

Flexmedlemmer   60 

Par 3 medlemmer   20 

Passive    63 

Prøvemedlemmer   35 
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Mål: 
 

At  hæve  antallet  at  fuldtidsmedlemmer og fastholde disse for at sikre det økonomiske  

fundament i Kaj Lykke Golfklub. 

 

Hvordan?: 

Ved at følge udviklingen i regionen nøje, og sikre Kaj Lykke Golfklub er en attraktiv og 

konkurrencedygtig klub i samling med de øvrige golfklubber i regionen. Ligeledes vil der 

være fokus på pr-arrangementer, medlemspleje, profilering af Kaj Lykke Golfklub og en  

prioritering af begynderudvalgets arbejde. 

 

Ordens og Amatørudvalget 

Status: 

Udvalget er bestående af tre af generalforsamlingen udvalgte medlemmer, som har til formål 

at  varetage og afklare eventuelle tvister i forhold til amatør og ordensreglerne for Kaj Lykke 

Golfklub samt de af DGU skrevne retningslinjer.  

 

Mål: 

Målet er at der i Kaj Lykke Golfklub skal være mulighed for at gøre indsigelse mod 

uhensigtsmæssige handlinger el. lign. Til en komite uafhængig af ledelse og bestyrelsen, for 

en objektiv vurdering.  

 

Handling: 

Udvalget har bemyndigelse til at udgive advarsler og karantæner i Kaj Lykke Golfklub, hvis 

dette findes nødvendigt, hvilket for anklageren kan ankes til DGU’s Amatør og ordensudvalg.  

Udvalget har til dato haft mindre sager som alle er blevet håndteret i Kaj Lykke Golfklub og 

afsluttet således.  

 

Begynderudvalget 

Status: 

Begynderudvalget er pt. bestående af 12 medlemmer heraf en ansvarlig formand som 

refererer til klubbens manager. Udvalget har en stor betydning for Kaj Lykke Golfklubs 

hvervning af nye medlemmer og fungerer med stor tilfredshed.  
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Visionen: 

Det er Kaj Lykke Golfklub og begynderudvalgets påliggende at få tilstrækkeligt med nye 

medlemmer i klubben til at opretholde et passende medlemstal for således at kunne have  

økonomisk grundlag for at kunne tilbyde medlemmer og gæster en attraktiv golfbane samt et 

godt tilbud og sted at bruge sin fritid. Socialt og sportsligt. 

 

Mål: 

Udvalget har til mål, at sørge for at alle nye golfere og golfinteresserede som kommer i Kaj 

Lykke Golfklub får en god og informativ introduktion til Kaj Lykke Golfklub og golfspillet 

generelt samt er udrustet med de fornødne kundskaber for at nyde golfspillet til fulde.  

 

Hvordan?: 

Kaj Lykke Golfklub promoverer sig gennem diverse medier samt med ambassadører fra/i 

klubben. Kaj Lykke Golfklub og udvalget laver åbent hus arrangementer lokalt, samt sociale 

invitationsarrangementer til foreninger og virksomheder.  

 

Juniorudvalget 

Status: 

Klubbens juniorarbejde er velfungerende – omend det også her kan være en udfordring med 

tilstrækkelig frivillig arbejdskraft. Der vil være en naturlig udskiftning i udvalget i takt med at 

nogle juniorer overgår til senior, nogle rejser væk for at studere, nogle flytter osv. – men 

heldigvis er der en stadig tilgang. 

 

Mål: 

•   at bibeholde vore glade juniorspillere samt være et attraktivt tilbud i lokalsamfundet. 
 

•   at udvide fælles aktiviteterne. 
 

•   at tilbyde alternative træningslege. 
 

•   at få det sportslige potentiale frem i alle spillere. 
 

•   at få en placering på RAJT ranglisten. 
 

•   at, frem for alt, alle børn har det sjovt og føler sig velkommen i Kaj Lykke Golfklub. 
 

 
 

Hvordan?: 
 

Juniorudvalget vil for de kommende sæsoner udarbejde nyt informationsmateriale til både 

nye og etablerede medlemmer tillige med en aktivitets kalender, hvilken børn/forældre kan  



Visioner og mål 

11 

 

 

 

følge gennem sæsonen. Ligeledes vil udvalget forsøge med mere PR, blandt andet via de 

sociale medier, samt forøgelse af de sociale aktiviteter i Kaj Lykke Golfklub. En øget viden 

og kendskab til nye træningsaktiviteter samt redskaber hertil.  

 

Sportsudvalget 

Status: 

Kaj Lykke Golfklub er først og fremmest en klub for bredden. Bestyrelsen vil dog gerne 

understøtte det sportslige arbejde – herunder diverse turneringshold – idet vi finder at der i 

KLG skal være plads til både at dyrke golf som et spil og en sport. 

Kvaliteten af det sportslige arbejde vil variere i takt med kvaliteten af spillermaterialet og 

interessen for at deltage i sportsarbejdet. 

 
Mål: 

 

Visionen vedr. de sportslige mål i KLG kan herefter udtrykkes på følgende vis: 
 

 

• At sikre repræsentation i danmarksseriens divisionsrække-/r 

• At have turneringshold som repræsentere Kaj Lykke Golfklub med både 

dame og herre spillere  

• At kunne tilbyde nogle fornuftige rammer og vilkår for klubbens 

turneringsspillere 

• At kunne være en attraktiv golfklub for nye turneringsspillere 

• At udvikle talentmassen blandt klubbens unge og dygtige spillere 

 

Hvordan?: 

Gennem et velfungerende sportsudvalg, at tilse muligheden for turneringsspillerne samt lave 

arrangementer i klubben for synligheden af turneringsholdene og deres virke. At 

repræsenterer Kaj Lykke Golfklub i regionen med henblik på øget synlighed og interesse 

for Kaj Lykke Golfklub for udefrakommende golfers. 

 

Regionsgolf  

Status: 

Kaj Lykke Golfklub deltager i Regionsgolf holdturnering med de hold, der måtte være  

tilslutning til fra klubbens medlemmer. 
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Mål: 

Deltagelse i turneringen samt repræsentere og synliggøre Kaj Lykke Golfklub i regionen. 

 

Turneringsudvalget  

Status: 

Turneringsudvalget er i  de  senere  år  blevet  restruktureret  og  danner  nu  fast  ramme 

omkring 5-7 årlige klubmatcher samt et årligt klubmesterskab. Der ses fortsat stor interesse 

i at deltage i de forskellige matcher. 

 

Mål: 

At planlægge og gennemføre et matchprogram der: 

 

• Henvender sig til såvel turnerings- som klubgolferen. 

• Har en blanding af individuel, par og hold golf. 

• Sikrer at det sociale aspekt i golfen opretholdes. 

• Tilgodeser turneringernes sponsorer mest muligt. 

• Løbende evaluere og justere turneringerne således de passer bedst muligt 

til medlemmernes ønsker samt klubbens behov. 

 

Turneringsudvalget skal sikre, at der løbende uddannes turneringsledere, så vi har en 

veluddannet skare af personer til afvikling af egne samt eksterne turneringer afholdt i Kaj 

Lykke Golfklub. 

 

Sponsorer   

Status: 

Samlet budgetteret sponsorindtægt i 2017 = 450.000,00 

 

Mål: 

Fortsat  udbygning  af  samarbejdet  med  erhvervslivet  med  henblik  på  at  forøge 

sponsorindtægterne. Mål for 2021 kr. 500.000,00. 

 

Hvordan?: 

Professionelt salgsarbejde og netværksopbygning forankret hos klubbens manager – i 

samarbejde med sponsorudvalget. Ligesom tilbud og aktiviteter til samarbejdspartnere  
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forsøges udvidet. 

 

Gæster og greenfee 

Status: 

Greenfee indtægterne udgjorde i 2016 kr. 379.0000,00.  

 

Mål: 

Det er målet gradvist at øge greenfee indtægterne, idet det anses som en væsentlig potentiel 

indtægtskilde og det er bestyrelsens opfattelse, at banen belægningsmæssigt kan tåle 

flere greenfee gæster. 

 

Hvordan?: 

Øget synlighed og fokus på service samt en mere markant og målrettet markedsføring af 

klubben. 

 

Markedsføring skal ske gennem annoncering i turistmagasiner, hoteller, sommerhus-

udlejninger og lokale medier m.v. Desuden benyttes Golfbox og Golfspilleren i Centrum 

hertil. 

 

Infrastruktur 

Status: 

KLG er udstyrs- og installationsmæssigt på højde med andre vi kan sammenligne os med. 

 

Mål: 

Løbende ajourføring. Integration af nye faciliteter i golfbox i takt med at disse udvikles. 

 

Kommunikation 

Status: 

En forudsætning for  et  levende  medlemsdemokrati  og  dermed  en  sund  udvikling  af 

klubben er at alle relevante informationer er let tilgængelige. Bestyrelsen vil derfor fortsat  

arbejde for at udvikle diverse informationsmedier og løbende opdatere med alle relevante 

oplysninger. De medlemmer der ikke har internetadgang, skal kunne finde oplysningerne på 

en infostander/opslagstavle i klubhuset eller ved henvendelse til sekretariatet. 
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Mål: 

Medlemmerne skal kende bestyrelsens ideer, planer og prioriteringer gennem referater fra 

bestyrelsesmøderne samt ved løbende revision af dette visionspapir.  

 

Hvordan?: 

En fortsat øget anvendelse at teknologiens muligheder. Dette skal ske med respekt for, at 

ikke alle kan/ønsker at gøre brug af teknologien og derfor har behov for at kunne informeres 

og deltage i debatten på anden vis. Hertil benyttes Golfbox samt Golfspilleren i Centrum, 

hvilket giver mulighed for analyser og feedback fra medlemmer og gæster.  

 

Organisation – hvordan arbejder vi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj Lykke Golfklub drives som en professionel virksomhed, hvor den daglige ledelse 

forestår driften under ansvar overfor bestyrelsen. 

 
 
 
 
 
 



Visioner og mål 

15 

 

 

 
Værdigrundlag  
 
Vi vil have nogle gode timer og oplevelser sammen 

 
 
Gensidig respekt 

 

Vi respekterer forskellighed og anerkender andres holdninger og meninger. Vi 

bestræber os på at forstå forskellighederne og er alle med til at skabe et godt 

socialt klubliv. 

 

Åbenhed 

Såvel indadtil som i forhold til omverdenen skal der være tillidsfulde 

relationer, baseret på  imødekommenhed  og  troværdighed.  Der  skal 

være plads til en åben og ærlig meningsudveksling, ligesom der skal være 

handling bag ordene. Kommunikationen skal være direkte: Vi taler med 

hinanden og ikke om hinanden. 

Der er generelt et højt informationsniveau 

 

Ansvar  

Vi er samvittighedsfulde og behandler medmennesker såvel som ting 

ordentlig.   Således er vi   ansvarsbevidste   både   i   forhold   til   f.eks. 

medspillere og golfbane. De grundlæggende golf- og etiketteregler skal 

overholdes, men der skal også være plads til frihed under ansvar. 

Vi udviser høj moral og etik. 

 

Dynamik 

KLG er præget af energi, aktivitet og initiativer. Der er tale om 

nytænkning, fremdrift og kreativitet. Tiltag er fremsynede og 

professionelle. Alle føler engagement, glæde og aktiv samspil. Vi 

udvikler vort golfspil og det sociale samspil.
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BUDGETFORUDSÆTNINGER 2017-2021 

 

Regulering for pristal 

I nedenstående budget for årene 2017 - 2021, er der foretaget regulering for pristal på 2 % årligt. 

 

Kontingenter 

Der er indregnet prisstigninger på kontingentet svarende til 2 % om året. 

 

Indskud 

Indskud bortfalder, da alle kontingent satser reguleres til markedsniveau.  

 

Leje og fee 

I greenfee er indlagt stigning på 2 %. Skabs- og boldleje uændret i perioden.  

 

Sponsorer 

Indtægterne søges forøget med 2 % om året. 

 

Afskrivninger 

Uændret afskrivning i hele perioden, idet det påregnes, at ny investeringer vil opveje 

de afskrivninger der afsluttes i perioden. Baneændringer jf. visionsplanen bliver 

udgiftsført over driften. 

 

Lønninger 

Lønudvikling er sat til 2 % årligt.  

 

Banen 

Baneændringer udføres løbende over de fem budgetår og betales af driften. 

 

Klubhus 

Omkostninger til vedligeholdelse og forbedringer i klubhuset betales over driften.  
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UDGIFTER      
Personaleudgifter -2.654 -2.706 -2.760 -2.815 -2.871 

Baneudgifter -200 -204 -208 -212 -216 

Maskinparkens drift -246 -250 -254 -258 -262 

Vandingsanlæg -148 -151 -154 -157 -160 

Nyanskaffelser -220 -224 -228 -232 -236 

Klubhusets driftsudgifter -912 -929 -946 -963 -980 

Holdomkostninger -77 -78 -79 -80 -81 

Klubomkostninger -180 -183 -186 -189 -192 

Administration -423 -431 -439 -447 -455 

Udgifter i alt -5.060 -5.156 -5.254 -5.353 -5.453 

Resultat før afskr. 789 766 735 754 773 

Afskrivninger -618 -618 -618 -618 -618 

Finansielle poster -135 -135 -135 -135 -135 

Ekstraordinære 0 50 50 50 50 

Resultat 36 63 32 51 70 

BUDGET FOR KLG 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 Budget Budget Budget Budget Budget 

INDTÆGTER      
Kontingent og indskud 4.360 4.418 4.470 4.573 4.677 

Leje og fee 1.079 1.084 1.089 1.094 1.099 

Sponsor 410 420 430 440 450 

Indtægter i alt 5.849 5.922 5.989 6.107 6.226 

AKTIVER 
      

Grunde og bygninger 9499 9667 9535 9403 9271 

Vandingsanlæg 353 344 212 380 248 

Maskiner 389 345 635 695 1115 

Inventar 550 406 496 452 452 

Materielle anlægsaktiver 10791 10762 10878 10930 11086 
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Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0 

Finansieringsomkostninger 57 52 47 42 37 

Likvid beholdning 0 0 0 0 0 

Kassekredit 1044 427 724 179 -470 

Omsætningsaktiver 1101 479 771 221 -433 

      
AKTIVER I ALT 11892 11241 11649 11151 10653 

PASSIVER      

Egenkapital primo 3225 3261 3.324 3356 3407 

Likvidationsprovenue 0 0 0 0 0 

Årets resultat 36 63 32 51 70 

Egenkapital i alt 3261 3324 3356 3407 3477 

      
Overført visionsplan 311 261 211 161 111 

Hensættelser i alt 311 261 211 161 111 

      
Nykredit opr TDKK 6218 6218 6218 6148 5748 5348 

Realkredit opr TDKK 2021 1431 1331 1221 1101 971 

Depositum skabsudlejning 239 251 261 271 271 

Langfristede i alt 7888 7800 7630 7120 6590 

      
Leverandørgæld 40 40 40 40 40 

Feriepenge 262 270 278 286 295 

Skat, AM og ATP 80 82 84 87 90 

Moms 0 0 0 0 0 

Anden gæld 50 50 50 50 50 

Kortfristet gæld i alt 432 442 452 463 475 

      
PASSIVER I ALT 11892 11827 11649 11151 10653 


