
VISIONER, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER FOR FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

  

VISION 

 

Vi vil være en klub, som på alle måder fremtræder som et godt sted at være for medlemmer, ansatte, frivillige ledere, 

greenfeespillere og sponsorer. 

Vi vil have høje sportslige udfoldelser, et godt talentarbejde som føder eliten, almindelig hyggegolf på flere niveauer og vi vil 

fokusere på en konstruktiv, positiv klubånd. 

Vi vil tilbyde golffaciliteter af høj standard til konkurrencedygtige priser og udvikle banefaciliteter med respekt for naturen og et 

sundt miljø.     

VÆRDIER 

Visionen og gennemførelsen af målsætningerne bygger på følgende værdier: 

 

Ansvarlighed 

Fleksibilitet 

Gensidig respekt 

Kommunikation. 

 

Dette indebærer en synlig ledelsesform præget af fornuftig handlekraft og økonomiske sans, som kan sikre en stærk økonomi, 

samt en gensidig, forpligtende åbenhed og tolerance i alle sammenhænge hvor, tillid, loyalitet, og teamwork er de bærende 

elementer for alle i klubben 

OVERORDNET MÅLSÆTNING 

Klubbens mål. 

2015-2016 

I overensstemmelse med klubbens vision, værdier og vedtægter, skal klubben fortsætte styrkelsen af det sportslige -, det 

sociale -, det samarbejdsmæssige - samt det økonomiske niveau. 

 

Sportsligt. 

 At give medlemmerne mulighed for opkvalificering af deres golfspil efter evner og behov 

 At tilbyde medlemmerne at deltage i turneringer 

 At herreholdet rykker op i elitedivisionen. 

 At have såvel en dame- som en herre elitetrup 

 At arbejde målrettet med udvikling af talenterne i klubben. 

 At gennemføre en effektiv indsats for rekruttering og fastholdelse af medlemmer med særlig fokus på juniorerne. 

 At fastholde kompetente trænere i klubben 

 At sikre optimale træningsfaciliteter for alle medlemmer 

 At sikre at medlemmerne kan spille golf året rundt 

 At fortsætte en kvalitativ udvikling af banen 



Socialt. 

 At skabe rammerne for, at medlemmer, ledere, trænere, forældre  og greenfeespillere finder at Frederikssund Golf 

Klub er et godt sted at spille golf og at opholde sig. 

 At arrangere medlemsmøder for drøftelse af vigtige emner for klubben, samt at arrangere og støtte sociale tiltag for at 

styrke samarbejdet og fællesskabet i klubben . 

 At etablere frivillige arbejdspuljer blandt medlemmerne for hjælp til vedligeholdelse af klubbens faciliteter. 

 At sikre en velfungerende restaurant 

 

Samarbejdsmæssigt og økonomisk. 

 At udvikle kommunikation og samarbejde både internt i bestyrelsen, mellem bestyrelsen og medlemmerne samt 

medlemmerne imellem for at sikre accept af klubbens vision og værdier. 

 At  skabe accept blandt medlemmerne for ledelsesmæssige beslutninger, samt skabe grundlag for gennemførelse af 

klubbens mål i øvrigt. 

 At udvikle sponsor aktiviteterne, for at fastholde sponsorbudgettet. 

 At fastholde kontingenterne til næste år. 

 At skabe en egenkapital, der giver frihed til at foretage de dispositioner, der fremmer klubbens mål.  
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