Strategiplan

Trehøje Golfklub

2025

Tekst
Tagreperation og evt. isolering af det gamle maskinhus
GPS på de dyre maskiner
Overdækning af boldvasker
Toilethus ved driving range
Shortgame bane
Træningsområdet - Ideer:
Ny bunker i hjørnet ved bagrummet
Indspilsgreen flyttes over hvor nuværende bunker ligger
Nuværende indspilsgreen ændrer status til puttinggreen eller kun til chip
Placering af flag/markering med afstand som de fire Par 3-huller på stor bane
Asfaltering samt båseafmærkning
Hække skæres tilbage
Udarbejdelse af plan for pladsen foran klubhuset - Ideer:
P-plads for golfvogne/bags - evt halvtag, bredere opkøring op til bakken fra pladsen ved
klubhuset, renseplads i brinken
Udarbejdelse af plan for terrasseområdet - Ideer:
Terrasse udvides over mod skoven, overdækning af terrassen
Gennemgang af taget på klubhuset
Flisebelægning fra hul 18 over bakken til gl. maskinhus
Vedligeholdelsesplan udarbejdes af baneudvalget
Starterhus ved hul 1, i stedet for læskur, evt. m skærm til golfbox.
Omlægning af trapper
Vedligeholdelsesplan udarbejdes af baneudvalget
Fornuftig niveau: 5-600K pr. år
Opfølgning på samarbejderne
MidtVest som nu
Afbalanceret tilgang af nye medlemmer, så der til stadighed er plads til egne medlemmer
Fokus på 1. og 2. års begynder samt fastholdelse af nye medlemmer.
Så lav som muligt, men med en stigning så økonomien til stadighed er sund
OK på nuværende niveau.
Afbalanceret markedsføring, så vi har en tilfredsstillende medlemsudvikling
Et vigtigt element for at sikre en attraktiv golfklub. Tæt samarbejde mellem bestyrelse og café
Et vigtigt element for at sikre en attraktiv golfklub.
Opgaver i bestyrelsen revideres hvert år. Sikre de rette kompetencer i bestyrelsen.

Prioritet

nov-21
Emne
Maskinhus
Træningsanlæg

Parkeringsanlæg
Klubhus / Udenomsareal

18-huls banen

ØST banen
Sponsorindtægter
Greenfee og greenfee-samarbejde
Medlems- / klubudvikling
Kontingentudvikling
Sportslig udvikling
Markedsføring
Golf café
Pro-shop
Organisationsplan
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Personalestrategi
Kontor

Udvidelser / nybyggeri

God personalepolitik, så vi fastholder tilfredse medarbejdere
Infoskærm sættes op ved kontor.
Ny web site (er på vej). Sider for bl.a. "klub i klub" bør bruge den samme. Plan for ny hjemmeside
skal være klar inden 31.dec.2021
Nye fliser ved badet i herreomklædning, så vandet bliver i brusekabinen.
Gl. fyrrum ændres til kølerum for fadølsanlæg.
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