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1. Indledning 
Bestyrelsen har i efteråret ’21 ”inviteret” samtlige medlemmer til at bidrage til besvarelsen af følgende 

spørgsmål: 

 

Hvordan skal Odder Golfklub se ud de kommende år? 

 

Tanken har i sagens natur været ønsket om at involvere medlemmerne i processen med at forme 

fremtiden for Odder Golfklub. 

Rigtig mange medlemmer har ønsket at bidrage til processen – TAK FOR DET!. 

Bestyrelsen har sammen med bestyrelsessuppleanterne (Frank Krogh Hansen & Lars Trop), pro’erne 

(Christian Nygaard og Nicolai Røgen) samt repræsentanter for greenkeeperne (Max G. Hansen og N. 

C. Wintherbo) diskuteret alle bidrag på et møde i december. 

I forlængelse af mødet er nærværende notat blevet skrevet, og det er tanken, at notatet skal drøftes 

på medlemsmødet den 28. februar 2022. 

Notatet er gjort tilgængeligt på Odder Golfklubs hjemmeside tirsdag den 22. februar 2022. 

I afsnit 2 beskrives de umiddelbare strategiske pejlemærker, som bestyrelsen forventer at skulle 

fokusere på i den kommende årrække. Indholdet i dette afsnit ”er defineret” af bestyrelsens egne 

ønsker og ambitioner suppleret og inspireret af det input nærværende proces har bibragt bestyrelsen. 

I afsnit 3 afrapporteres i samlet form de kommentarer, som er fremsendt af medlemmerne. 

Indholdet i afsnit 3 udtrykker en række bidrag, som har været med til at definere indholdet i afsnit 2, 

men i afsnit 3 vil der også være udtrykt en række konkrete ønsker og ideer, som i mindre grad har 

bidraget til de overordnede strategiske pejlemærker. 

På mødet i december blev det samlede materiale ”diskuteret og disponeret” i henhold til 4 

selvstændige emneområder, som kan genfindes i afsnit 3: 

 Banen 

 Administrative forhold 

 Klubhuset og øvrige fysiske rammer 

 Øvrige forhold 

 

I afsnit 4 findes et forslag til disponering af medlemsmødet den 28. februar – en ”dagsorden” for 

mødet. 
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2. Opsummering-overordnet 
Det er bestyrelsens overordnede prioritering at sikre, at Odder Golfklubs drift altid hviler på et 

økonomisk solidt fundament. 

 

Odder Golfklubs primære aktiver er: 

 Banen 

 Klubbens ansatte 

 Klubbens ca. 1000 nuværende medlemmer 

 

Mere end 55% af klubbens samlede omkostninger anvendes på banedrift, og det er vedvarende 

bestyrelsens ønske - i en dialog med baneudvalget - at prioritere arbejdet med både vedligeholdelse 

og udvikling af banen. Der er i processen fremsendt adskillige ideer og ønsker til arbejdet med banen 

(se afsnit 3.1) 

 

Odder Golfklub har de seneste mange år været begunstiget af en imponerende kontinuitet, når vi 

kigger på klubbens ansatte. Det gælder både administrativt, i cafeen og blandt vores greenkeepere. 

Når vi sammenligner personalegennemstrømningen i Odder Golfklub med andre golfklubber, kan det 

konstateres, at personalegennemstrømingen i Odder Golfklub er imponerende lille. Bestyrelsen er af 

den opfattelse, at en sådan kontinuitet blandt de ansatte er af enorm stor betydning for en klub som 

vores, og derfor er det bestyrelsens ønske at skabe de bedst mulige rammer for de ansatte, så 

personalegennemstrømningen vedvarende holdes på et lavt niveau. 

 

Mere end 75% af klubbens indtægter stammer fra medlemskontingenter. Alle som interesserer sig for 

klubbens økonomi, vil sikkert kunne nikke til værdien og betydningen af et nogenlunde stabilt 

medlemsantal. I bestyrelsen har man frem til 2019-sæsonen i en årrække kigget ind i et beskedent 

men dog støt faldende antal medlemmer. 

En sådan udvikling vil i sagens natur være særdeles problematisk på både kort og lidt længere sigte. 

Nu har det heldigvis vist sig, at vi har fået i underkanten af 100 nye medlemmer samlet set henover 

de seneste 2 år. 

100 nye medlemmer – sammen med de øvrige 900 medlemmer – skaber en opgave med at arbejde 

med medlemsfastholdelse. 

Ret beset har bestyrelsen de seneste år brugt mange ressourcer på medlemsrekruttering og dette 

fokus måske på bekostning af arbejdet med medlemsfastholdelse. 

I et forsøg på både at kunne arbejde med medlemsrekruttering og –medlemsfastholdelse, er det 

bestyrelsen ønske at gøre en række investeringer. 

For det første ønsker bestyrelsen at investere i etableringen af en nye hjemmesideløsning, så vi kan 

kommunikere til og med både nuværende og også med kommende medlemmer i en mere moderne 

løsning. 
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For det andet ønsker bestyrelsen at styrke den eksterne profil. Der er endnu ikke diskuteret konkrete 

løsningsforslag, men det er bestyrelsens vurdering, at det er af stor betydning for klubben, at vi er 

synlige ”på den gode måde” i det digitale univers (hjemmeside, facebook og andre web 2.0-løsninger). 

Bestyrelsen er p.t. ikke afklaret i forhold til, hvorvidt det kan lykkes med styrkelsen af den eksterne 

profil alene under anvendelse af frivillige ressourcer, eller om løsningen bør være at ansætte/aflønne 

en person for at løse en sådan opgave. 

For det tredje ønsker bestyrelsen at fortsat at prioritere opgaven med rekruttering af nye medlemmer. 

For det fjerde ønsker bestyrelsen at gøre en særlig indsats i forhold til fastholdelsen af den nuværende 

medlemsskare – det gælder primært de medlemmer, som er indmeldt de seneste år, men der skal 

også arbejdes med løsninger, som måske kan ”forlænge golfkarrieren” for den lidt ældre del af vore 

medlemmer. 

 

I forbindelsen med drøftelsen af det materiale, der er blevet fremsendt til strategiprocessen, har der 

langt fra været udtrykt et markant ønske om at arbejde med en større renovering af klubhuset. 

Der er heller ikke i bestyrelsen er stort ønske om at iværksætte en større KORTSIGTET strategisk 

satsning på et klubhusrenoveringsprojekt. 

Men skulle de seneste par års positive tendenser med fornuftig tilgang af nye medlemmer vise sig at 

blive permanent (se ovenfor), er det bestyrelsen ønske at igangsætte en proces, hvor der ”spares op” 

til et kommende renoveringsproces. 

 

På mødet den 28. februar ønsker bestyrelsen en drøftelse af holdninger og synspunkter vedrørende 

en mulig klubhusrenovering – det er af stor betydning for bestyrelsen, at en sådan (strategisk) 

beslutning træffes i en tæt dialog med klubbens medlemmer. 
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3. Opsummering-detaljer 
I dette afsnit redegøres der for alle de detailkommentarer, som er fremsendt til processen. På mødet 

i december blev samtlige bidrag drøftet på en form, hvor de enkelte bidrag blev tildelt en prioritering 

fra 1 til 3. 

Det viste sig desværre svært at definere en formel model eller specifikke kriterier for prioriteringen, 

da der helt naturligt viste sig en lang række forhold, som påvirker prioriteringen. Med reference til 

indledningen til afsnit 2, vil eventuelle omkostninger til realiseringen af et givet forslag influere 

prioriteringen. Endvidere findes det rimeligt at lade omfanget af medlemmer, der påvirkes eller får 

glæde af realiseringen af en ide, influere prioriteringen. 

 

3.1 Banen 
Prioritet 1 

Fokus på drænarbejde de steder på banen, som er særlig følsom, når det har regnet meget – arealet 

før green på hul 11 blev nævnt som en særlig mulighed for drænarbejde. (vi skal under alle 

omstændigheder blive bedre til via golfbox at informere egne spillere og greenfee spillere om generelle 

udfordringer, arbejde og reparationer på banen). 

Etablering af klokke på hul 9 eller en anden overvågningsløsning, som i større udstrækning giver 

mulighed for slag fra tee direkte til green på hullet. Løsningen vil også influere spillet på hul 18 positivt. 

Information på banen (flag eller noget tilsvarende), der informerer om den aktuelle pindplacering på 

greens. Vi har adskillige huller med ”blindt” indspil. 

Etablering af løsning, så de 2 sløjfer (for- og bagni) spilles i skiftende rækkefølge. Vil utvivlsomt bidrage 

positivt til særlig slitage på den nuværende forni, og løsningen vil også kunne bidrage til løsning af 

ønsket om separat at kunne bestille tid til kun at spille for- eller bagni. 

Engblomster på banen/i roughen. Flot visuel løsning, som måske kunne understøtte opgaven med at 

spotte en skævt slag. 

Større afstand mellem indspilsgreen og teestedet på hul 1, eller eventuelt afskærmning, som giver 

mindre støj fra indspilsgreenen, når man står på teestedet på hul 1. 

Mulighed for udslag fra driving range på græs. 

Klipning af semirough i en højde så forskellen mellem højden af græsset på fairway og semirough 

bliver større. 

Etablere løsning, som gør det muligt at skabe overblik over spillere fra hul 7 og 12, når spillere slår 

anden-slaget på hul 2. 

Anvende gamle måtter fra driving range som udslagsmåtter på banen, når der spilles til vinter greens. 

 

Prioritet 2 

Udjævning af alle tee steder og placering af tee stederne ”pegende” i retning mod midten af fairway 

(vi er startet en proces med dette arbejde). 
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Etablering af ”waste-area områder” på de dele af banen, hvor det vurderes, at roughen er ”mest 

udfordrende”. 

Hegn eller anden form for afskærmning mellem tee 54 og tee 47, når der er langt mellem disse 

teesteder. Det må forventes, at en sådan løsning vil øge spillehastigheden, da spillere på 47 kan gå 

direkte til teestedet, mens på 54 forbereder tee slaget. 

Oftere anvendelse af bagerste tee sted på hul 13. 

”Tættere klipning” af greens, når der spilles til blå flag. 

Kunstgræs på driving range. 

Flere ”targets” på driving range og måske også ”skæve måtter”. 

 

Prioritet 3 

Reetablering af de oprindelige udfordringer på hul 11 (det vurderes, at der findes andre tiltag end 

reetablering af hul 11, som vil ”styrke banen”). 

Etablering af yderligere 9 huller (en dejlig ide, men formodentlig svær at realisere. Det forudsætter den 

nødvendige økonomi SAMT muligheden for overhovedet at få mulighed for at købe mere jord – se dog 

ønsket om etablering af en pay and play-bane i afsnit 3.4). 

GPS-styrede klippere (det er DGU’s og bestyrelsens vurdering, at teknologien på kort sigte ikke 

understøtter denne ide). 

Etablering af hegn mellem driving range og hul 10 og par 3-banen (der kunne eventuelt opsættes skilte 

på driving range med besked om at råbe ”FORE” ved en skævert). 

Større indspilsgreen ved hul 1. 

Der ønskes en sammenlægning af de 2 greens ved hul 1. 

Udjævning (levellering) af puttinggreen. Argumentet herfor er, at vores greens på 18 hullers banen alt 

andet lige er plane. 

Forsøge at etablere et par 6-hul. 

Etablere en ”bold-fangende” bunker nedenfor til venstre for green på hul 6. 

Etablering af greens, som muliggør spil til sommer-greens hele sæsonen (en forjættende ide, men svær 

at realisere, hvis man forholder sig til de tilhørende omkostninger). 

 

3.2 Administrative forhold 
Prioritet 1 

Vedvarende fokus på altid at sikre, at klubben har en sund økonomi (se afsnit 2). 

Etablering af ny hjemmeside (se afsnit 2). 

Opgradering af de administrative ressourcer, som muliggør/forbedrer klubbens digitale profil (se 

afsnit 2). 
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Fortsat fokus på opgaven med rekruttering og fastholdelse af medlemmer (se afsnit 2). 

Ansættelse af sponsoransvarlig til at udvikle og vedligeholde relationerne til de virksomheder vi 

samarbejder med. 

Hurtigere (tidligere) åbning af eventuelt ledige tider, når er blokbookning. 

 

Prioritet 2 

Reduceret betaling for medlemskab for 70+-medlemmer. 

Mulighed for nedsat kontingent for medlemmer med indskudsbevis. 

Flere flexible medlemsformer. 

Tilbyde særligt medlemskab, som alene giver adgang til banen i ugen 5 hverdage. 

Fast årligt tilskud til GTO (findes allerede). 

 

Prioritet 3 

Færre antal banelukninger i weekenden. 

Indgåelse af flere greenfee-aftaler med andre klubber. 

 

3.3 Klubhus og øvrige fysiske rammer 
Prioritet 1 

Det ønskes, at klubhusrenoveringen diskuteres. 

Der foreslås overdækning af udearealerne omkring klubhuset med mulighed for flere 

terrassevarmere. 

Forbedring af den udendørs renseplads og generelt bedre skiltning. 

 

Prioritet 2 

Mulighed for udlejning af el-trolleys. 

Flere buggier og den tilhørende plads. 

Udlejning af ”enkelt mands-køretøjer”. 

Flere bagskabe med strømflexible medlemsformer. 

 

Prioritet 3 

Terrasse på taget (Med den eksisterende dispensation fra Odder Kommune, er dette næppe en 

mulighed). 
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Udvidelse af arealet med bagrum (I skrivende stund er der ledige bagrum). 

 

3.4 Øvrige forhold 
Prioritet 1 

Købe jord med henblik på etablering af en ”pay and play bane” (bestyrelsen ønsker at undersøge 

muligheden for at købe jord liggende øst for den nuværende par 3-bane). 

Der er fremkommet forslag om afholdelse af aktiviteter, som styrker de interne relationer mellem 

klubbens medlemmer. Som eksempler kan nævnes foredrag med tidligere pro’er eller andre, der har 

”en spændende golfhistorie”. Det kunne være grillarrangementer eller måske golf- eller julebanko. 

(Bestyrelsen vil i den grad støtte den slags initiativer, og forslagene er i god tråd med bestyrelsens 

generelle ønske om at fokusere på fastholdelse af alle de eksisterende medlemmer – se afsnit 2). 

Bedre lys på boldtraktor, når der samles bolde i mørke (er allerede igangsat). 

Gennemgang af de økonomiske aftaler vi har med de virksomheder vi samarbejder med henblik på at 

skabe besparelser (foretages allerede – vore aftaler revurderes løbende). 

Lave en ris- og ros-kasse (findes allerede og alle medlemmer er velkomne til at skrive til bestyrelsen – 

relevante mails fremgår af hjemmesiden). 

Opstartsklippekort for begyndere hos PRO (findes allerede). 

Etablering af snackautomat (forslaget er sendt videre til Henriette). 

Mulighed for at købe klubtøj (forslaget er sendt videre til Henriette). 

Fokus på forældre/barn-golf, og derved formodentlig lidt mere synergi mellem juniorer og seniorer 

(ideen vil blive indtænkt i forhold til opgaven med at rekruttere nye medlemmer, og der er i bestyrelsen 

et generelt ønske om at revitalisere vores juniorudvalgsarbejde). 

 

Prioritet 2 

Adgang til små videoer med ”staldtips” (forslaget videresendt til PRO’en). 

Ønske om at afvikle flere turneringer, som anvender flere forskellige spilformater (Ideen gives videre 

til ”klubber i klubben” og til turneringsudvalget). 

Ønske om muligheden for at tilmelde flere turneringshold (Der er ikke og har aldrig været 

begrænsninger i forhold til tilmelding af hold til diverse turneringer. Eneste begrænsning er 

tilstedeværelse af en holdleder, som vil tage sig af de tilhørende administrative opgaver. Bestyrelsen 

vil prioritere opgaven med at informere herom). 

 

Prioritet 3 

Der ønskes adgang til flere og/eller mere moderne Trackmann faciliteter. 

Etablering af P-plads til autocampere (I skrivende stund hersker der tvivl om lovgivningen vil tillade 

noget sådant – endvidere hersker der tvivl om interessent for an sådan parkeringsmulighed). 
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Etablere samarbejde med turistinformationen (Vi annoncerer allerede i det magasin, der hedder 

”Kystlandet”). 

 

4. Medlemsmødet den 28. februar 
I dette afsnit findes forslag til dagsorden for mødet den 28. februar. 

1. Velkommen 

2. Orientering om status vedrørende rekruttering – herunder rekruttering af frivillige hjælpere 

blandt klubbens nuværende medlemmer 

3. Drøftelse af notatets afsnit 2 med særligt fokus på bestyrelsens holdning til klubhusrenovering 

4. Kommentarer til notatets afsnit 3 

5. Opsamling og tak for i dag 

 


