Virksomhedsplan for Hjortespring Golfklub

Hjortespring Golfklubs vision
Vi vil være den foretrukne all-round golfklub i hovedstadsområdet.
Med udgangspunkt i golfsporten, fællesskabet og det sociale samvær ønsker vi, at skabe de bedst
mulige forhold for medlemmerne herunder:
·
Drive og udvikle golfbanerne med tilhørende klubfaciliteter
·
Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet
·
Skabe de bedst mulige rammer for et godt klubliv
·
Fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar
Vores grundlæggende værdier
Golf som eneste aktivitet.
Golfspil er Hjortespring Golfklubs eneste aktivitet. Det betyder, at Hjortespring Golfklub ikke
engagerer sig i andre aktiviteter.
Ansvarlig naturforvaltning
Hjortespring Golfklub forvalter et stort naturområde. Forvaltningen skal ske på en måde som
belaster naturen mindst muligt, og som overholder gældende regler og bestemmelser omkring
drift af golfbaner.
Klubbens Baner
Banerne skal være tilstrækkeligt udfordrende til at tilfredsstille de bedste spillere, men samtidig
tilstrækkelig tilgængelig, så den er spilbar på alle niveauer. Vi er dog ikke blinde for at ydre
forhold som f.eks. jordbundsforhold sætter sine naturlige begrænsninger.

Amatøridræt på højeste niveau
Hjortespring Golfklub vil give mulighed for dyrkelse af golfspillet på højest muligt niveau på
amatørbasis for alle medlemmer.
Det betyder, at klubben vil støtte op om eliteidræt med træning og økonomiske tilskud. Klubben
er dog ikke villig til at betale spillere for at repræsentere klubben.

Forpligtende fællesskab
Hjortespring Golfklub bygger på et forpligtende fællesskab mellem voksne medlemmer, juniorer
og deres forældre og de ansatte.
Det betyder, at klubben forventer en aktiv deltagelse fra medlemmerne i klubbens aktiviteter,
sociale liv samt opgaver, som naturligt løses i forbindelse med klubbens foreningsaktiviteter.
De ansatte skal sikre, at rammerne for foreningsaktiviteten er på plads, men det er
medlemmerne, som skal udfylde rammerne.

Gensidig respekt, tolerance og god omgangstone
Hjortespring Golfklub skal være et rart sted at være for alle uanset alder og forudsætninger.
Derfor vægtes den gensidige respekt, tolerance og gode omgangstone mellem medlemmerne
højt. Under god omgangstone henregnes klubbens dresscode.
Kvalitet.
Hjortespring Golfklub ønsker at være kendt for et højt serviceniveau hvorpå vi servicerer
medlemmer og gæster imødekommende og med godt humør. Kvalitet skal gennemsyre arbejdet
internt i klubben og eksternt i forhold til klubbens sponsorer og samarbejdspartnere.
Attraktiv arbejdsplads for ansatte og frivillige.
Hjortespring Golfklub har fokus på trivsel og udvikling for både ansatte og frivillige, og klubben
arbejder aktivt på at sikre optimale arbejdsbetingelser. Ligeledes prioriteres det højt, at ansvar og
selvstændig beslutningskompetence følges ad.
Hjortespring Golfklub er en aktiv del af lokalsamfundet og er sig sit sociale ansvar bevidst.

Hjortespring Golfklub er organiseret som vist i diagrammet:
Herefter følger beskrivelse af udvalgenes sammensætning, opgaver og evt. kompetence:
·

Bestyrelsens organisering

·
·
·
·

Klubmanager
Chefgreenkeeper
Golftræner
Forpagter af Cafeen

·
·
·
·
·
·
·

Klubhuse
Markedsføringsudvalg
Handicapudvalg
Baneudviklingsudvalg
Eliteudvalg
Ungdomsudvalg
Turneringsudvalg
Herredagsudvalg
Damedagsudvalg
Regionsgolfkoordinator
Marbækudvalg
Dommer- og regeludvalg
IT-udvalg
Baneservice

·
·
·
·

