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Har ansvaret for nedennævnte opgaver i sekretariatet 

Regnskab og økonomi 

• Bogføring af bilag i C5 

• Afstemning af kasse, bankkonto 

• Afstemning af debitorer, kreditorer, medlemsrestance  

• Fakturaudskrivning til sponsorer, hoteller mm. 

• Rykkerskrivelse til sponsorer og debitorer 

• Fremsende lønoplysninger til klubbens kasser 

• Betaling af godkendte fakturer 

• Greenfee afstemning 

• Afslutning af årsregnskab i samarbejde med klubbens kasser 

• Udarbejdelse af månedsbalancer samt udskrivning af kontokort 

• Afregning af moms og vandafgift 

Administrative opgaver 

• Medlemsregistreringer og vedligeholdelse af disse (herunder regulering af hcp.) 

• Åbne og fordele post 

• Arkivering 

• Informationstavler holdes ajour 

• Kontingentopkrævninger 

• Rykkerskrivelse til medlemmer 

• Kontakt til kommunen med tilskudsordning 

• Afregning af bilag til medlemmer 

• Vedligeholdelse af oplysninger på hjemmeside 

• Indkøb af kontorartikler 

• IT-ansvarlig herunder opdatering af programmer 

• Alm. forfaldet kontorarbejde (herunder kopiering, opfyldning af scorekort osv.) 

 

Fælles opgaver 

 

• Besvare post og mails 

• Medlemsservice - ekspeditioner personligt, telefonisk, post eller på mail 

• Servicering af greenfeegæster 

• Tidsbestilling 

• Company Day – oprette turnering, servicering før og på dagen 

• Greenfeekontrol 

Udvalgsarbejde 

Turneringsudvalg 

• Oprette turneringer 
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• Ophænge opslag samt tilmeldingslister på tavle 

• Oplyse turneringsleder om turnering herunder lokal regler midlertidige regler på banen samt præmier 

Begynderudvalg 

• Servicering af nye medlemmer 

• Vedligeholdelse af diverse lister på tavlen 

• Oprette turneringer  

• Udarbejde af begynderfolder 

• Udlevering samt registrering af veste til hjælpere i udvalg 

Juniorudvalg 

• Oprette turneringer 

• Opsætte turneringer på tavle, samt tilmelde spillere til disse i andre klubber 

Klubber i klubben (fraktioner) 

• Oprette turneringer som afholdes på vores egen bane 

• Ophænge samt nedtage turneringsopslag på tavler 

• Registrering af medlemmer til eclecticturneringer 

Banen/klubhus 

• Sammenarbejde med chefgreenkeeper omkring banearbejde 

• Udfærdigelse af med oplysninger til medlemmer  

• Udfærdigelse af tekster til skilte, samt vedligeholde disse 

Diverse 

• Medlem af GAF Danmark 

• Deltage i GAF årsmøde 

• Deltage i uge 45 kursus 

• Hjælpe med at finde frivillige ledere og hjælpere til udvalg 

 

 


