
Jobfunktion chefgreenkeeper  

 

 Side 1 

 

Har ledelsesansvar for alle lønnede medarbejdere. Har ansvaret for den samlede drift af administrationen samt 

baneanlægget og har koordinationsansvar med klubbens pro og restauratør i henhold til forretningsorden og 

godkendt budget. 

• Refererer til bestyrelsen. 

• Afholder et ugentligt koordinationsmøde med sekretariat, pro og restauratør. 

• Deltager i bestyrelsesmøder med taleret og uden stemmeret. 

• Har kontakt til offentlige myndigheder i samarbejde med klubbens formand eller den af klubbens formand 

udpegede, som er tildelt ansvaret i konkrete opgaver.   

Personaleledelse 

• Udarbejde arbejdsplaner. 

• Medvirke ved ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i samarbejde med klubbens formand. 

• Medvirke til faglig og personlig udvikling/uddannelse af egne medarbejdere. Ekstern uddannelse i henhold til 

budget.  

• Afholde årlig medarbejderudviklingssamtale.  

• Sikre overholdelse af arbejdssikkerheden blandt greenkeepere og sekretariat. 

• Sikre overholdelse af arbejdsmiljøloven. Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering. 

Banen 

• Udarbejder budget og budgetopfølgning på den daglige drift. 

• Udarbejder plejeplaner. 

• Sikrer overholdelse af miljølovgivningen. 

• Udarbejder grønne regnskaber. 

• Sikrer vedligeholdelse af maskinparken. 

• Ansvar for indkøb af maskiner i henhold til maskinplanen, indenfor tildelt budget. 

• Ansvar for mindre vedligeholdelsesopgaver som kan udføres af egne medarbejdere. 

• Ansvar for indhentning af tilbud fra entreprenør til større vedligeholdelser eller ombygning 

• Ansvar for tilsyn og samarbejde med entreprenør herunder byggemøder, tidspunkter og eventuelle 

restriktioner i lovgivningen.   

• Fremkommer via baneudvalget med forslag til forbedringer og ændringer af baneanlægget. 

Sekretariatet 

• Via et dagligt møde med sekretariatet, blive holdt ajour med status på sekretariatets opgaver. 

• I samarbejde med sekretariatet udarbejder budget og budgetopfølgning på den daglige drift. 

• Sikre overholdes af fakturabetalinger og at regnskabsførelse sker i overensstemmelses med 

forretningsordenen. 

• Sikre der sker opfølgning på medlemsrestancer. 

• I samarbejde med sekretariatet sikre at hjemmesiden er aktuel og opdateret. 

• Sikre udsendelse af nyhedsbreve mindst 1 gang pr. måned. 

• Sikre udsendelse af medlemsbladet 2 gange om året. 

• I samarbejde med sekretariatet sikre et positivt samarbejde med alle udvalg. 

•  
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• I samarbejde med sekretariatet at medvirke til opbygning af et korps frivillige medlemmer til: 

o Begynderudvalg. Dette i samarbejde med den ansvarlige fra begynderudvalget.  

o Fadder korps som skal fungerer som mentorer for nye medlemmer.  

o Banekontrol. 

o Starter. 

o Banevedligehold. 

Klubhuset og ydre områder 

• Ansvar for indvendig og udvendig rengøring i klubhuset og pasning af de ydre områder. 

• Fremkommer via husudvalget med forslag til forbedringer og ændringer af klubfaciliteter. 

• Ansvar for mindre vedligeholdelsesopgaver som kan udføres af egne medarbejdere. 

• Ansvar for indhentning af tilbud fra håndværkere til større vedligeholdelser eller nytilbygninger. 

• Ansvar for tilsyn og samarbejde med håndværkere, herunder byggemøder, tidspunkter og eventuelle 

restriktioner i lovgivningen. 

• Sikre at klubbens pro inddrages i dialog om ønsker til ændringer, som er relevante for deres område. 

 

Udvalg og fraktioner 

• Er sparringspartner for alle udvalg og fraktioner efter behov. 

• Deltager som sparringspartner for bane-/ husudvalget i møderne 6 gange årligt. 

• Kan inddrage medlemmer af udvalgene som sparringspartner i specifikke opgaver, hvor det enkelte medlem 

har kompetence. 

 

 


