
Visionsdag 

Mandag aften, den 27. maj, afholdt vi visionsdag i Holbæk Golfklub. 

Udover bestyrelsen, var ca. 35 medlemmer mødt op for at give deres mening til kende om hvordan vores 
vision for fremtiden skal se ud. 

Fra bestyrelsen havde vi forberedt en version 1 af ”Strategi HGK 2020 – 23”. 

Version 1 af vores strategi bygger på Strategiplanen fra 2016.  

Først har vi luget ud i de ting, vi allerede har opnået, og herudover taget hensyn til de ideer og tanker, vi 
allerede har modtaget gennem input fra medlemmerne i løbet af foråret. 

Vi gennemgik ”Strategi HGK 2020 – 23, ver. 1”, hvorefter ordet blev givet frit for kommentarer, ideer og 
tanker på baggrund af præsentationen. 

Det er bestyrelsens tolkning, at der i dag, er en overvejende tilfredshed med tingenes tilstand i HGK. 

Organisationsændringen med et ”servicecenter” og udvidede åbningstider fungerer godt, og vi får i det hele 
taget gode tilbagemeldinger på ”Ambassadørscoren” i ”Golfspilleren i Centrum”, hvor vi sender 
tilfredshedsundersøgelser til både medlemmer og greenfeegæster. 

Når det er sagt, er der selvfølgelig også mange ønsker til, hvad vi kan gøre anderledes og forbedre, for at 
bygge en endnu bedre golfklub med gode oplevelser for alle. 

Sikring af vores bane, så vi har 18 spilbare huller det meste af året, ligger mange på sinde, men er samtidig 
en svær nød at knække. Vores klub har en fantastisk smuk beliggenhed, men samtidig er vi udfordret af 
oversvømmelser fra storme over Issefjorden, og pladsproblemer for eventuel udvidelse med ekstra huller. 

Dette bliver et vigtigt arbejdsområde for bestyrelsen. 

I forlængelse af det med pladsproblemer, har vi også en udfordring med at finde plads til vores begyndere, 
juniorer og mix-spillere. Torsdag eftermiddag er presset, og jo mere succes vi får, med begyndere, juniorer 
og mixer, jo større bliver presset. Vi skal måske omtænke måden ”klubber i klubben” er organiseret på, så 
blokeringstider kan mindskes, og åbne plads for andre. Andelen af medlemmer, der er med i klubber i 
klubben, og medlemmer, der er ”klubuafhængige” er næsten 50/50. det skal vi også håndtere. 

Måden vi kommunikerer på, hvordan og hvor meget, gav anledning til en del drøftelser. Er vores 
hjemmeside OK eller ej?. Skal vi have en helt ny hjemmeside?. Skal vi være mere på Facebook?. For meget 
eller måske især for lidt kommunikation?. Hvem skal sørge for indlæg til hjemmesiden? Vores forskellige 
udvalg, en redaktør eller hvad? Vil ”den almindelige” golfspiller bare have banen er åben og klar til spil, 
uden så meget andet at forholde sig til? 

Drøftelserne kom vidt omkring, så bestyrelsen har også her fået noget at tænke på.  

Vi fokuserer i dag på rekruttering af ny medlemmer mellem 25 og 60 år. Dette foreslås gjort mere bredt. 

Vores fastholdelse af indskud blev også debatteret, med både for og imod. 

Ligeledes drøftede vi mulighederne for en mere lempelig overgang fra ungdoms- til seniorspiller. 

Der var stor enighed, blandt de fremmødte, om vigtigheden af til stadighed at have en attraktiv og 
velfungerende restaurant i HGK. 



Der var stor talelyst på mødet, og mange flere ting, store og små, blev drøftet før vi afsluttede mødet i en 
god stemning, og med hovederne fulde af indtryk og ideer. 

På baggrund af de input bestyrelsen har fået fra Visionsdagen, vil nu arbejde videre med ”Strategi HGK 
2020 – 23”. 

Vi satser på at have en færdig strategi klar til præsentation i løbet af september, i god tid før årets 
generalforsamling, hvor nogle initiativer måske skal godkendes, før de sættes i værk. 

  

Holbæk, 03.06.2019 
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