
Banen fremstår ensar-
tet, velplejet og i en 
kvalitet, der tilfredsstil-
ler både medlemmer 
og gæsters behov 

God drift af klubben God branding Udbygning og fasthol-

delse af sponsorer 

Markedsføring 

(eksternt) 

Klubhuset er samlings-

stedet 

Medlemmerne 

Værende medlemmer Nye medlemmer 

(nye medlemmer og 

nye begyndere) 

Junior medlemmer 

GIC: 
Greenfee top 8 

Egne medl. top 5 
Nye medl. top 10 

Baneudvalget 

Fastholdelse af en god 
og stabil greenkeeper-
stab 

Administrationen 

Bestyrelsen 

PR-Udvalget 

 

Træner 

Klubber i klubben 

Bestyrelsen 

Sponsorudvalget 

Administrationen 

Bestyrelsen 

Administrationen 

Bygnings– og vedlige-

holdelsesholdet 

Administrationen 

Juniorudvalg Begynderudvalg 

Overskud på 5% 
af omsætnin-

gen 

695 betalende 
seniorer og 95 

ungseniorer  

Tilgang af 105 
nye medlem-
mer 

80  medlemmer 
i juniorafdelin-
gen  

Kendt som en 
golfklub, hvor alle 

er velkommen 

En årlige sponsor-
indtægt på 
600.000 kr. 

Være den bedst 
profilerede 

golfklub i vores 
område 

Alle golfspillere 
bruger klubhu-
set aktivt 

Vedligeholdelses– og 
plejeplan for årlig drift 
incl. ukrudt (5-årig) 

Vedligeholdelsesplan 
for dræning af banen  
(5-årig) 

Inddrage flere frivillige i 
sponsorarbejdet 
 

Samarbejde med andre 
foreninger 

Investeringsplan for 
maskinparken (5-årig) 
 

Ny hjemmeside 
 

Kontoret/
administrationen har 
fat i den røde tråd om-
kring sponsorarbejdet 

Invitere/åben for sam-
arbejde med andre 
foreninger  

Vedligeholdelsesplan 
for klubhuset (5-årig) 

Træning er en naturlig 
del af at spille golf 
 

Indgangen til klubhuset 
er mere indbydende 
 

Bruge de muligheder vi 
har gennem Red&Green 
erhvervsklub 

Fastholdelse og udbyg-
ning af sponsorkoncep-
tet 

Dejbjerg Golf Klub anno 2022—2025 

Visionsplan 

Opsøger sponsorer til 
specifikke opgaver 
 

Medlemmerne er opdate-
rede om fakta vedr. ba-
nens og klubbens drift 

Værdsættelse og anerken-
delse af frivilligt arbejde i 
klubben 

Finde en permanent løs-
ning af de administrative 
opgaver 

Vi gør brug af kampag-
nemateriale fra DGU 

Være på forkant med den 
økonomiske situation 

Kommunikationsplatforme: 
Hjemmeside, FB, nyhedsbre-
ve, opslag i klubhus, med-
lemsmøder, mund til mund, 
dialogforum 

Synlighed omkring klubber 
i klubbens tilbud (opslag, 
hjemmeside, FB) 

Fastholde Golfpas Vestjyl-
land 

Alle medlemmer for-
tæller den gode historie 
videre 

Promovering af DGK på 
forskellige arenaer: LED 
skilte, FB, gadegolf, spil 
med en ven m.m. 

Søge pressedækning eks. 
Årskriftet sendes til dag-
bladene 

Take-away fra restau-
ranten  

Medlemmerne inviterer 
andre med i fællesska-
ber  

Shoppen invitere til at 
kigge ind  
 

God udnyttelse af re-
staurantens lokaler  

Begynderforløbet ud-
vikles kontinuerligt 

Træner oplærer medlem-
mer/juniorudvalg i træ-
ning/leg (kontinuitet) 

Familiearrangementer 
med mor/far/børn/
bedsteforældre 

Fællesskaber med an-
dre golfklubbers junior 
afdelinger 

Holdtræning 

Nogen at spille med på 
begge baner (onsdags– 
begynderturneringer) 

Erfarne spillere tager 
godt imod og vejleder i 
en god tone 

Integration i klubber i 
klubben og andre fæl-
lesskaber 

Blå = målsætninger 
Rød = succeskriterier 
Orange = ansvarlige for handlinger 
Grøn = handlinger 
GiC = Golfspilleren i centrum 
DGK = Dejbjerg Golf Klub 

Servicegruppen 

Restauranten 

Nyhedsbrevet til spon-
sorer 4 gange årligt 
 

Inddrage Ringkøbing-
Skjern Erhvervsråd 
 

Fastholdelse: 
- Gensynsmatcher 
- Invitere nye fra året 
før 

GIC: 
Oplevelser af banen 
ligge i top 10 hos med-
lemmer og greefeegæ-
ster 

Køb af bag 9 


