
                                                                   

 

Kaj Lykke Golfklub 2018-2022 
 

 

Vi vil med denne plan formulere nogle overordnede mål og grundlag for 

at vi har en klub der både er stabil, fremtidssikret og helt i tråd med 

medlemmernes ønske. 

Bestyrelsen inviterede i forlængelse med generalforsamlingen 2018, alle 

medlemmer til en drøftelse af klubbens fremtid, i form af et temamøde. 

Vi ønskede gennem en konstruktiv og aktiv debat, at få skabt de bedste 

fremtidsplaner for KLG og få pejlemærker som klubben skal udvikle sig 

hen imod i den kommende periode. 

 

 

 

Kerneværdier 

I hovedtræk har bestyrelsen blandt andet udledt, at kerneværdierne i 

KLG er ”mangfoldighed” og ”plads til alle”.  

 

Fælles mål og økonomi 

For bestyrelsen er det vigtigt at både bestyrelse, klubbens medlemmer og 

medarbejderne arbejder ud fra fælles mål om mangfoldighed og plads til 

alle. Udviklingen af golfklubben og banen skal ske i respekt for, at vi til 

stadighed opretholder en sund økonomi. Dette betyder at vi for det første 

skal opretholde et fornuftigt medlemstal. For det andet skal vi i nær 

fremtid, tillige finde en vej hvor vi bliver mere synligt for at tiltrække 

flere gæster. Her tænker vi at det er det nærgeografiske område vi skal 

satse på at markedsføre os, idet vi forventer at det største potentiale er. 

 

Vi mener at selve driften skal kunne bæres af medlemmerne, det vil sige 

de faste årlige indtægter. Udviklingsaktiviteter er vi nødt til at tjene ind 

før vi sætter disse i gang og derfor prioriterer vi arbejdet med at finde 

sponsorer og at tiltrække gæster højt. 

 

Banen 

Banen er vores største aktivt og derfor er det helt afgørende at vi har 

stor fokus på udvikling af denne. Baneudvalgsformanden udarbejder 

årligt en plan for bane sammen med Greenkeeperne og denne plan 

drøftes i bestyrelsen. Der vil i bilaget også være en oversigt over dette. 

 

 

Udvalgsarbejde 

Vi har et velorganiseret udvalgsarbejde, hvilket vi skal fortsætte med, da 

det er fundamentet i KLG. Der skal være kontaktpersoner fra bestyrelsen 

til alle udvalg, så disse har mulighed for at komme med udviklingsforslag 

og håndtere udfordringer i tæt samarbejde. 

 

 

 



                                                                   

 

 

 

 

Træning og ungdom 

Vi vil have gode og tidssvarende træningsfaciliteter, der tilgodeser såvel 

klubgolferen som elitespilleren. På samme måde vil vi have et godt og 

attraktivt ungdomsmiljø da de unge spillere er en del af vores 

fremtidssikring. 

 

 

Klubmiljø 

Vi ønsker at etablere et attraktivt klubmiljø, hvor det skal være hyggeligt 

at komme som medlem og gæst. Dette skal være uafhængig af 

restaurantens åbningstider, så der året rundt er et klubliv. 

 

 

Indsatsområder 

Medlemmerne bød ind med rigtig mange konkrete forslag til 

indsatsområder og aktiviteter, hvoraf de fleste indgår i klubbens normale 

drift og er noget vi allerede er i færd med at få udført. Der blev dog også 

peget på nogle indsatsområder der har et længere tidsperspektiv eller 

kræver en særlig økonomi. Vi har valgt at skrive aktiviteterne og 

indsatsområderne ind i et bilag hvor det også vil fremgå hvem der er 

ansvarlig for udførelsen. 

 

 


