
Frivillighed (2)

Handslingplan for indsatsområde 5: Frivillighed Bestyrelses ansvarlig:

Dato: Juni 2022 Peer Ove Nielsen
Mål frem til 2027:

Status:

-Service
-Banen
-Faciliteter

Vi vil afholde et fælles arrangement om året, for alle frivillige
Hvad kan du byde ind med???

Prioritet Aktivitet Start Slut Ansvarlig Deltagere Budget Bemærkninger
1 Skabe team med mindre special områder, som skal have 

sponsor tøj med logo og team navn
2022 2 Q Peer samt leder af 

service/banen/facilitetter
udgift til trøje 
med tryk

I samarbejde med de ansvarlige for 
Service/banen/facilitetter udpege de 
områder der skal startes med

2 Præcise instrukser til forskellige opgaver 2022 2Q ansvarlig for 
service/banen/facilitetter

alle instrukser skal op på vores 
hjemmeside, så evt. nye frivillige kan se 
hvad det indebære at melde sig

2 Afgrænse opgaven 2022 2Q ansvarlig for 
service/banen/facilitetter

det er bedre med flere små opgaver end 2 
store, nemmere at overskue

3 Kommuniker det ud 2022 3Q Peer samt sekretariat brug alle medier til rådighed samt 
fraktionerne

4 Klubben skal annoncere behov for hjælp i bedre tid 2022 3Q Peer samt leder af 
service/banen/facilitetter

lave et årshjul, hvor mange af opgaverne 
kan lægges ind

5 Opfordre folk til at melde sig til en frivillig bank 2022 3Q Peer samt sekretariat meget nemmere at få de rigtige frivillige til 
de opgaver som kræver specielle 
kompetencer

6 Kåre årets frivillige - fremhæve de gode eksempler. Brug 
Hjemmeside, Facebook, Billeder i klub

2022 4Q Peer samt leder af 
service/banen/facilitetter

stor fest for alle 
frivillige

det gør at de frivllige kan se at deres 
indsats bliver belønnet

Lave tilmelding til opgaver på Golfbox
Oplysning om arbejdsopgaver på mail
Frivillig skaffer Frivillig Fortæl om opgaven og det sjove 
fællesskab
Synlige opgaver
synliggør det frivillige arbejde
Anerkendelse af det frivillige arbejde
Håndplukkede frivillige
Kan weekend vagter ikke annonceres bredere end 
tidligere hjælpere?
Høre andre klubber omkring frivillige hvad gør de?

Vi har mange frivillige i 2021, men det er ikke godt 
organiseret og ikke særlig synligt

Vi skal skabe en organisation på minimum 100 frivillige, bygget på engagement, kvalitet, 
ordentlighed, så vi i fællesskab optimerer
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Frivillighed (2)

Prioritet Aktivitet Start Slut Ansvarlig Deltagere Budget Bemærkninger
Specificerede opgaver som fraktioner kan annoncere til 
deres månedsturneringer
Skabe et overblik over medlemmernes kompetencer
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