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Mollerup	  Golf	  Clubs	  Værdier	   

Værdier	   
Kulturen	  i	  en	  forening	  som	  Mollerup	  Golf	  Club	  er	  afgørende	  for	  medlemmernes	  trivsel,	  med-‐
arbejdernes	  arbejdsglæde,	  gæsters	  velbefindende	  og	  sponsorers	  lyst	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  klub-‐
ben. 
 
Kulturen	  kommer	  til	  udtryk	  i	  måden,	  vi	  omgås	  hinanden	  på	  -‐	  kendte	  som	  ukendte	  -‐	  og	  måden,	  
vi	  behandler	  vores	  ressourcer	  på.	   
 
Kulturen	  og	  de	  værdier,	  der	  ligger	  bag,	  er	  derfor	  et	  udtryk	  for,	  hvordan	  vi	  selv	  gerne	  vil	  be-‐
handles,	  hvordan	  vi	  ønsker	  andre	  skal	  opfatte	  os	  og	  hvad	  vi	  vil	  give	  videre	  til	  næste	  generati-‐
on. 
 
Vores	  kultur	  bygger	  på	  3	  grundlæggende	  værdier. 
 

Respekt 
Den	  grundlæggende	  værdi	  ’respekt’	  drejer	  sig	  om. 

• Respekt	  for	  golfreglerne,	  etikettereglerne,	  klubreglerne	  mv. 
• Respekt	  for	  andre	  spillere	  -‐	  klubmedlemmer	  og	  gæster. 
• Respekt	  for	  medarbejderne	  og	  deres	  arbejde. 

Vi	  udviser	  bl.a.	  respekt	  ved: 
• Selv	  at	  overholde	  regler	  og	  vedtægter	  –	  og	  bidrage	  til,	  at	  andre	  gør	  ligeså. 
• At	  acceptere,	  at	  vi	  spiller	  i	  forskelligt	  tempo	  –	  og	  tage	  konsekvensen	  heraf. 
• At	  administrere	  starttider	  mv.,	  så	  andre	  har	  størst	  mulighed	  for	  at	  komme	  ud	  at	  spille. 
• At	  tage	  hensyn	  til	  greenkeepere	  og	  personale	  i	  øvrigt,	  	  så	  de	  kan	  varetage	  deres	  arbej-‐

de. 
 

Fællesskab 
Den	  grundlæggende	  værdi	  ’fællesskab’	  drejer	  sig	  om: 

• At	  vi	  bygger	  vores	  kultur	  på	  samvær	  på	  og	  udenfor	  banen. 
• At	  vi	  byder	  hinanden	  og	  gæster	  velkomne. 
• At	  vi	  prioriterer	  klubturneringer	  og	  klubber	  i	  klubben	  højt	  som	  ramme	  for	  fællesskabet	  

og	  samværet. 
• At	  vi	  prioriterer	  sociale	  arrangementer	  i	  klubben,	  som	  fremmer	  samvær	  og	  livsglæde.	   

 
Vi	  udviser	  bl.a.	  ’fællesskab’	  ved: 

• At	  deltage	  i	  klubturneringer	  eller	  klubber	  i	  klubbens’	  arrangementer. 
• At	  hilse	  på	  alle	  –	  også	  dem,	  man	  ikke	  kender. 
• At	  inkorporere	  nye	  medlemmer	  i	  de	  fælles	  aktiviteter. 
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Ansvar 
Den	  grundlæggende	  værdi	  ’ansvar’	  drejer	  sig	  om: 

• At	  vi	  tager	  ansvar	  for	  vores	  klub	  og	  det	  sportslige	  fællesskab,	  den	  er	  en	  del	  af	  -‐	  DGU,	  
DIF. 

• At	  vi	  tager	  medansvar	  for	  lokalsamfundet	  og	  er	  en	  aktiv	  del	  af	  dette.	  	   
 
Vi	  udviser	  bl.a.	  ’ansvar’	  ved: 

• At	  deltage	  i	  frivilligt	  arbejde	  i	  klubben,	  så	  engagement	  og	  udvikling	  fremmes. 
• At	  tage	  medansvar	  for	  udviklingen	  i	  lokalsamfundet	  f.eks.	  ved	  om	  muligt	  at	  støtte	  

kommunens	  politikker	  på	  f.eks.	  arbejdsmarked-‐,	  kultur-‐	  og	  miljøområdet. 
• At	  have	  en	  politik	  for	  samfundsansvar,	  bæredygtighed	  og	  etisk	  adfærd	  (code	  of	  con-‐

duct). 
 
Således vedtaget af bestyrelsen i Mollerup Golf Club 
Aarhus d. 8. September 2015  
 
 
 
 


