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Klubnyt
Klubbens bestyrelse har i år valgt at anvende Klubnyt til at orientere klubbens medlemmer.
Klubnyt udgives både på Facebook med link til vores hjemmeside og på mail.
Vi er i bestyrelsen begyndt at anvende en digital platform, der letter måden, vi arbejder med
tingene på og skaber et godt overblik over det, vi arbejder med. I tiden hvor klubben var lukket
ned, brugte vi en del af denne tid til at igangsætte et strategiarbejde, som vi vil komme tilbage
til ved en senere lejlighed. Den digitale platform er med til at sikre en digital historik og
overblik til fremtidige bestyrelser. Det betyder også, at vores mødereferater har fundet en
anden form og i stedet anvender vi formatet med Klubnyt.
Klubbens økonomi er naturligvis påvirket af coronakrisen. Vi har haft 3 ansatte hjemsendt
efter reglerne om lønkompensation. De er alle 3 tilbage igen. Klubben har søgt og fået
lønkompensation for den periode, hvor de ansatte har været hjemsendt.
Vores café er startet op og Henrik har fået en god start – ikke mindst fordi I har taget rigtig
godt imod ham. Menukortet ligger på klubbens hjemmeside og der skiltes løbende med gode
tilbud i klubhuset.
Arbejdet med at skaffe nye medlemmer til klubben er i fuld gang. Vi har haft opslag på
Facebook med fokus på at få nogle af vores passive medlemmer i gang igen. Dernæst har vi
ændret på vores prøvemedlemskab, som også har været markedsført på vores
Facebookside. Klubbens hjemmeside er tilrettet med beskrivelse af prøvemedlemskab,
begynderturnering mm.
Samtidig ændres vores teoriforløb, så det bliver en kombination af online teoriundervisning /
prøve og teoriundervisning på banen – et kortere forløb end tidligere.
Vi har lavet et samarbejde med Funnel First, der via sociale medier markedsfører en
golfoplevelse hos os.
En person der tilkendegiver, at vedkommende ønsker at købe denne golfoplevelse, giver et
”lead” til klubben, som vi efterfølgende kontakter. Det håber vi er med til at få endnu flere
medlemmer til klubben.
Vi er aktuelt i alt 721 medlemmer. Det antal vil vi gerne have til at vokse. Vi har sat os et mål
på 50 nye medlemmer, og vi håber, at I alle vil hjælpe os i mål. Der er flere idéer til at skaffe
nye medlemmer, som bliver prøvet af den kommende tid – blandt andet ”Golfspiller på en
weekend” og et særligt tilbud til familier.
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I klubben findes forskellige frivillige arbejdsgrupper, og vi kan sagtens bruge flere
frivillige. Har du tid og lyst til at hjælpe til, så tag bare fat i andre udvalgs
-medlemmer, en af de ansatte eller et bestyrelsesmedlem.
Klubbens aktiviteter fungerer netop også på grund af frivillige indsatser – så lad
endelig høre fra dig.
Der ydes en stor indsats på sponsorsiden. Vi får flere nye sponsorer og samtidig
har vi mange nuværende og loyale sponsorer. Vi forsøger blandt andet at forbedre
synligheden for vores sponsorer med vores sponsortavle i klubhuset, skærmen i
caféen og skiltning på banen, drivingrange og p-pladsen.
Vi håber, at vi går en tid i møde, hvor genåbningsplanerne gør det muligt, at vi igen
kan afvikle alle vores klubaktiviteter på sædvanlig vis – nogle er allerede startet op
og andre venter lidt endnu.
Vi håber I alle har forståelse for, at vi gør alt, hvad vi kan for at afvikle vores
klubaktiviteter bedst muligt og med respekt for den tid vi er i lige nu.
Rigtig god sommer og nyd turene på vores golfbane – den står rigtig flot – bare se
billederne på vores Facebookside.
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