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Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) 
 

 SGM skal være den foretrukne klub i Sydsjælland. 

 Vi skal tiltrække nye medlemmer, øvede som begyndere. 

 Vi vil sikre vore medlemmer en god golfoplevelse på en velholdt parkbane, der 

tager hensyn til naturen. 

 Vi vil støtte eliten blandt vore medlemmer. 

 Juniorafdelingen skal udvikle fremtidige golfspillere. 

 Gennem en åben dialog medlemmerne vil vi medvirke til at skabe en god stemning i 

klubben 

 Vi skal sikre et tæt samarbejde med vore sponsorer og kontakt mellem sponsorer 

og medlemmerne. 

 Vores klubfaciliteter skal være den kvalitetsbetonede, velholdte og veldrevne 

serviceramme, både i det daglige og ved støre arrangementer. 

 Vor organisation skal være styret af kompetente, engagerede medlemmer med 

overblik og høje standarder. 

 Den daglige drift skal udføres af dygtige, veluddannede og servicemindede 

medarbejdere med vide kompetencer, bistået af engagerede frivillige. 

 Vores pressepolitik skal være aktiv og præsenterer klubben som en driftig og 

progressiv golfklub 

 Vi skal have en bæredygtig klub, der lever op til de generelle miljøkrav, en 

miljørigtig drift og med tiden medfører en GEO miljøcertificering. 

 Vi vil arbejde for, at ikke golfere bruger vores faciliteter, restaurant og ”Pay & Play 

bane” 

Målsætning 
For at gøre visionen til virkelighed, har bestyrelsen ladet visionerne udmønte i nogle 
Taktiske og operative mål, der på kortere eller længere sigt skal opfyldes. 
For overskuelighedens skyld er disse inddelt i kategorier. 
Rækkefølgen er ikke en prioritering, da målene indbyrdes er afhængige og alle vigtige 
elementer i den helhed, der udvikler og skaber SGM. 
 

 
 
Banen 
 
Vi har en god og veluddannet stab af greenkeepere, der passer og plejer vort baneanlæg, 
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så vi på sigt har en af de bedste parkbaner i Danmark. 
Vi skal fortsat ”netværke” med andre klubber, herunder ERFA Sjælland 1, hvor 
formændene mødes og drøfter aktuelle og fremtidige emner. 
Vi skal også fortsat ”netværke” mellem greenkeeperne fra disse og andre klubber, samt 
med DGU og andre organisationer, for løbende at kunne udvikle og optimere plejen af vor 
bane.  
 
Mål 
Sydsjællands golfklub skal være en attraktiv parkbane for vore medlemmer og den mest 

efterspurgte blandt greenfeegæster. Der er udarbejdet en rullende baneplan som ligger på 

klubben hjemmeside. Den indeholder ønsker om forbedring af banen for de kommende år. 

Vores 6 hullers par 3 bane er en ”Pay and Play bane” og det er et mål at den udvides til 9 

huller. 

Bane/hus udvalget  

Indsamler, vurderer og prioriterer ønskerne, hvorefter bestyrelsen 

træffer beslutninger om hvilke større tiltag, der gennemføres, ud fra et ønske om, at 

ønsker og økonomi går ”hånd i hånd”. 

 
 
Det er bestyrelsens mål, at banen forbedres og udvikles således: 

 Baneplanen opdateres hvert år inden sæsonstart. 

 Der skal være løbende omlægninger af greens hvor de gamle greens lægges om til 

USGA greens. Nye greens tilsås med en blanding af alm. hvene og rødsvingel. 

Omlægning af greens udføres i det omfang økonomien tillader dette. 

 Der skal være en løbende renovering og opretning af tee steder. 

 Der udarbejdes hvert år en handlingsplan på hvordan etårigt græs bekæmpes og 

holdes nede. Den skal til enhver tid tage udgangspunkt i nye metoder og 

græssorter. 

 Der udarbejdes hvert år gødningsplaner, så der i videst muligt omfang kun 

udbringes biologiske gødninger. 

 Der udarbejdes hvert år pesticidhandlingsplan der tilsikrer at vi til enhver tid kan 

overholde lovkrav. Både med hensyn til forbrug, udbringning og sprøjter.  

 Der udarbejdes hvert år grønne regnskaber der følger lovgivningen med hensyn til 

indberetnings metoder. Der lavers hvert år status opgørelse. Grønne regnskaber 

skal hvert år revisorpåtegnes. 

 Det er klubbens målsætning at tilrettelægge banen, så den vil kunne opfylde de 

kommende lovkrav til vandmiljø planer. 
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 Søerne på banen skal holdes oprenset så der i videst muligt omfang holdes et 

vandspejl på 80% af søen, med henblik på at sikre et godt vandmiljø. 

 Der skal være en løbende plejeplan for pleje/fældning og genplantning af banens 

træer. Ved genplantning tages der udgangspunkt i lokalplanen som angiver 

løvfældende træer. I områder med træer med kort levetid,  laves en genplantning af 

træer der har lang levetid.   

 Drænplanen udvikles og udføres fortsat. Der skal udarbejdes digitale drænkort over 

eksisterende dræn. 

 Der skal ske en løbende udskiftning af sprinkler på vandingsanlægget, så det over 

tid sænker vandforbruget. Vandingsanlægget skal løbende opdateres. Der 

udarbejdes på sigt digitalt kort over sprinkler på banen.  

 Der opsættes 4 stk. tordenly på banen. 

 Banen rates som udgangspunkt hver 10. år.  

 Det tilsikres, at hjemmesiden er opdateret vedr. baneforhold og træningsfaciliteter 

 Der udarbejdes maskinplan som hvert år revideres så den altid dækker mindst 5 år 

frem. 

 Trænings faciliteter holdes hele tiden opdateret og der skal ske en løbende 

udskiftning af måtter på drivingrangen. 

     

Medlemmerne 

Klubben dækker alle medlemskategorier  

 Det er bestyrelsens mål at fastholde medlemmerne og skabe en jævn fordeling 

både med hensyn til alder og handicap 

 Tiltrække etablerede golfspillere, fastholde og tiltrække unge i juniorafdelingen 

 Skabe gode rammer for seniorer og veteraner på de eksisterende herre-, dame- og 

seniordage 

 Tilbyde kompetent og engageret instruktion på alle niveauer 

 Stille krav om og håndhæve god opførsel på banen, i klubhuset og når man 

repræsenterer klubben 

 Forbedre informationen gennem en aktiv Facebook gruppe, en hjemmeside og et 

digitalt klubblad 

 
Turneringsudvalget: 
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 Turneringsudvalget består af en formand og mindst 6 medlemmer. Formanden 

godkendes af bestyrelsen. Turneringsudvalget sørger for et varieret udvalg af 

turneringer, der tilgodeser bredde såvel som elite. Turneringsplan forelægges 

bestyrelsen til godkendelse og en færdig turneringsplan medio januar. 

Juniorudvalget: 

 Juniorudvalget består af en formand og 4-6 medlemmer. Formanden godkendes af 

bestyrelsen. Juniorudvalget har ansvar for at tilrettelægge og gennemfører 

trænings- og turneringsaktiviteter for klubbens juniorer. 

Begynderudvalget: 

 Udvalget består af en formand og mindst 6 personer. Formanden godkendes af 

bestyrelsen. Udvalget har ansvar for at tilrettelægge undervisning og træning af 

klubbens begyndere i samarbejde med klubbens pro, således at de lever op til 

DGU’s krav om regel- og spillekendskab samt golfens etiketteregler. 

Handicapudvalget: 

 Udvalget består af en formand, klubbens sekretær og et menigt medlem. 

Formanden godkendes af bestyrelsen. Udvalget har ansvar for at fastsætte og 

regulere medlemmernes handicap i overensstemmelse med det, af DGU 

forordnede Course rating, med slope og handicapsystem. 

 
Mål for elite herrer, damer og juniorer 

Det er SGM vision at være med i dansk elitegolf. 

SGM’s målsætning er til stadighed at deltage med hold i DGU’s Danmarksturnering. 

 I SGM udgør Eliteholdene, 1. Herrehold, 1. Damehold, 1. Seniorhold 

 Øvrige hold: 1 Herrehold, 1 Seniorholdet. 

 Det er målet at udvikle elitespillere gennem en målrettet træningsindsats og ved 

deltagelse i individuelle turneringer. 

 SGM vil bestræbe sig på at skabe de bedst mulige rammer såvel menneskeligt som 

økonomisk til understøttelse af klubbens elite- og juniorafdeling. 

 Klubbens juniorafdeling skal fungere som fødekæde til eliten. 
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Fraktioner: 

 Klubbens Anerkendte Fraktioner (KAF) i Sydsjællands Golfklub Mogenstrup. 

o Formiddagsdamer 

o Eftermiddagsdamer 

o Herreklubben 

o Torsdags veteraner 

o Super Senior 

Bestyrelsen godkender de fraktioner, der optages i KAF i SGM 

 
Fraktionsmøder: 

 SGM vil årligt afholde 1 fraktionsmøder. Mødet afholdes i februar inden sæsonstart. 

Formålet med mødet er en gensidig orientering mellem bestyrelse og klubber i 

klubben. 

 
Organisationen: 

 SGM`s organisation ledes af bestyrelsen. 

 Den daglige organisation består af et sekretariat, en greenkeeperstab, en træner, 

der har forpagtet vor proshop, samt en restauratør, der har forpagtet vor restaurant. 

 Herudover støttes klubben af medlemmer, der frivilligt yder en indsats, inden for de 

områder, hvor bestyrelsen eller udvalgene finder behov, i koordination med 

chefgreenkeeperen, sekretariatschefen og de øvrige led i organisationen. I særlige 

tilfælde indkaldes eksterne specialister, til vurdering eller rådgivning af de projekter, 

som bestyrelsen finder relevante for klubbens udvikling. 

Mål: 

Organisationen skal løbende tilpasses udviklingen, således at 

 Bestyrelsens rolle i højere grad bliver at sætte mål, fastlægger rammer, godkende 

planer og kontrollere udførelsen. 

 Ansvaret for den daglige drift placeres hos lønnede medarbejdere hos 

chefgreenkeeperen og sekretariatschefen  

 Medlemmerne engageres som frivillige hjælpere i konkrete aktiviteter omkring 

spillet og klublivet 

 Både frivillige og ansatte tilbydes kurser og kompetenceudvikling 
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Sponsorer: 

Klubben har en række gode sponsorer, der har muliggjort en række større projekter og 

forbedringer i og omkring klubhuset, på træningsbanen og på banen. 

Mål: 

 Et fortsat aktivt arbejde for at finde nye sponsorer og for at få sponsorer til nye 

projekter. SGM skal være en attraktiv samarbejdspartner for sponsorer og yde en 

god sponsorpleje, der sikrer, at sponsorerne føler, at de får opbakning fra alle 

klubbens medlemmer. 

 SGM vil medvirke i det arbejde, der udføres, for at markedsføre Sydsjælland inden 

for erhverv og turisme. 

 Der nedsættes et sponsorudvalg, der udarbejder en policy, der lever op til formålet 

at fastholde nuværende sponsorer og fremskaffe nye sponsorer. 

 
Pressepolitikken:  

Mål: 

 Vores pressepolitik skal være aktiv og præsenterer klubben som en driftig og 

progressiv golfklub. 

 Al information – intern såvel som ekstern – skal tage udgangspunkt i modtagerens 

forudsætninger og behov. 

 For at sikre en hurtig og relevant information er formanden for samtlige udvalg – 

nedsat af bestyrelsen – ansvarlig for udvalgets informationsvirksomhed 

(udvalgsformanden kan delegere denne opgave til en anden, der er medlem af 

udvalget). 

 Ethvert møde i bestyrelsen eller udvalgene har som afsluttende punkt på 

dagsordenen, punktet INFORMATION. Under dette punkt afgøres, hvad der skal 

informeres om, hvem informationen skal rettes mod, hvilke informationskanaler, der 

anbefales, hvornår den skal iværksættes og af hvem. 

 
AFSLUTNING 

Dette er bestyrelsens visioner og mål. At opfylde disse, er ikke alene en opgave for 
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bestyrelsen, men en opgave for alle klubbens medlemmer og medarbejdere.  

Klubben fremstå som Sydsjællands mest attraktive golfklub, med en bane der 

kvalitativt giver golfspilleren en større positiv og udfordrende oplevelse. 

Vi skal også fremstå som en klub, hvor service og servicefaciliteter er maksimerede, hvor 

greenfeespilleren og nybegynderen føler sig hjemme. Vi skal have en bane, som man 

vender tilbage til, eller man forbliver som medlem af. Vi skal have en bane, som man er 

stolt over at være medlem af. 

 

 

 

 


