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Arbejdsseminar, Kvalitetsudvikling i Mollerup Golf Club, fra strategi til handling 

 

Referat 

 

Dato: 30. januar 2016 

 

Sted: MGC 

 

Deltagere: Bestyrelsen, ledende medarbejdere, repræsentanter fra udvalgene,    

  repræsentanter fra klubberne i klubben, særligt indbudte medlemmer 

 

Gæster: Michael Kongsmark, Hedensted golfklub, Christian Møller, DGU 

 

Dagsorden:  

 

1) Præsentation af strategi med særlig fokus på det frivillige arbejde, H.C. Ralking 

2) Inspiration fra anden klub, Michael Kongsmark, Hedensted GK 

3) Gruppearbejde med fremlæggelse 

4) Golfspilleren i centrum, Christian Møller, DGU 

5) Gruppearbejde med fremlæggelse 

 

Ad 1: 

Der henvises til H.C. Ralkings pp 

 

 et par gode udtalelser 

 ”Kulturen spiser strategien til morgenmad” 

 ”A hugger sten, B bygger en katedral” 

 

Ad 2: 

Michael Kongsmark talte specielt om det frivillige arbejde i Hedensted Golfklub. 

Der henvises til Michael Kongsmarks pp 

 

Michael Kongsmark sagde bl.a.: 

 

 Mollerup er en ”gammel” klub med en historie, Hedensted er en pionerklub 

 I Hedensted er der kort afstand mellem ide og implementering 

 Det frivillige arbejde administreres via Golfbox og de frivillige er forsikrede 
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 Frivilligt arbejde skaber socialt samvær 

 De frivillige – som i dag yder arbejde for op mod 2,5 mio. kr. - startede med etablering af 

et ”søudvalg”, der støtter greenkeeperne i pasning af banen. 

 Et husudvalg sørger for at plante, male, ordne kloak, og passe jorden 

 Ud over traditionelle udvalg har man i Hedensted etableret en projektorganisation med en 

ansvarlig projektleder (en oberst) og frivillige, der kan gå til og fra projekter. 

 Der er i Hedensted etableret SMS-kæder 

 Der arbejdes ud fra ideen om at medbestemmelse giver ejerskab 

 Der er i dag lavet et ”idekatalog” for det frivillige arbejde 

 I bund og grund styrer de frivillige selv deres indsats 

 Som supplement til det frivillige arbejde har Hedensted haft 25 personer fra det kommunale 

system gennem årene – hvilket bl,a, støtter klubbens CSR-profil, også i forhold til kommunen. 

 Begyndere inviteres med i det frivillige arbejde, specielt af hensyn til skabelse af et specielt 

netværk. 

 

Ad 3: 

Gruppearbejdets oplæg var: 

 Hvordan arbejder vi konkret med strategiens punkt # 5 - Engagement? 

Tema # 1: Rekruttering 
På stånd: 
Vi hår månge frivillige i Mollerup, men hvis vi såmmenligner os med f.eks. Køge, Aålborg og 
Hedensted, så  er der potentiåle til åt involvere månge flere og dermed få  mere årbejde udført åf 
frivillige. 
Spørgsmå l: 
Hvordån få r vi involveret flere frivillige? 

 Kompetencer? 
 Forpligtigelse/engågement? 

Tema # 2: Udvikling 
På stånd: 
Engågementet er det bærende i frivilligt årbejde. 
Spørgsmå l: 
Hvilke udviklingsmuligheder skål vi tilbyde for åt ’mån vokser i jobbet’? 

 Intern opkvålificering (’kvålitetsudvikling’)? 
 DGU kurser?  Andet? 
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Tema # 3: Fastholdelse 
På stånd: 
Hyppig udskiftning (månglende ståbilitet) vånskeliggør årbejdet med frivillige og der er et 
betydeligt videnståb ved udskiftninger. 
Spørgsmå l: 
Hvilke tiltåg kån ånbefåles, for åt sikre kontinuitet i det frivillige årbejde? 

 Tilknytningsforhold (teåmdånnelse)? 
 Loyålitet mod klubben? 

Tema # 4: Afvikling 
På stånd: 
De fleste klubber oplever frivillige, som ikke selv ved, hvornå r det er tide åt trække sig. 
Spørgsmå l: 
Hvordån sikrer vi en åfviklingsprocedure, som er ordentlig for begge pårter? 

 Tidsbegrænset ’åftåle’ (gensidig)? 
 MUS-såmtåler? 

 

Fra gruppearbejdet: 

 Det frivillige arbejde koncentrerer sig om få personer, der virkelig vil, samt om mange hjælpere 

 Skal give engagement, fællesskabsfølelse og initiativ 

 Der skal være et vist råderum for det frivillige arbejde 

 Lavpraktisk 

 Relevant kommunikation til de frivillige en forudsætning for succes 

 Forudsætter oplæg fra baneudvalg og greenkeepere 

 Klubberne i klubben kunne være pionerer i det frivillige arbejde 

 god ide at styre det frivillige arbejde gennem Golfbox 

 et antal personer kunne evt. adoptere et hul 

 Mollerup minder mere om Aalborg end om Hedensted, men både Aalborg og Hedensted er 

inspireret af tankerne i Køge 

 Frivilligt engagement via påskønnelse og belønning (kaffe, kage, greenfeebilletter ol.) 

 De frivillige udvalg skal være selvregulerende 

 Hedensted arbejder primært ud fra en pull strategi. I Mollerup må vi kunne bruge både push og 

pull strategier 

 Frivilligt arbejde skaber synlighed i klubben 

 

Ad 4: 

Der henvises til Christian Møllers pp 
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Christian: 

præsenterede værktøjet og gennemgik også MGC´s resultater 

 

 GIC er et benchmarking- og evalueringsværktøj 

 ca. 115 klubber er med i Golfspilleren i centrum 

 et dynamisk redskab og en god indikator 

 Vi er I ”the happy people business” 

 GIC tager udgangspunkt i en ”ambassadørscore” 

 MGC ligger under gennemsnittet i score! 

 Succes forudsætter 

 de rigtige mennesker i motorrummet 

 beslutninger træffes med udgangspunkt i klublivet 

 involvering af frivillige 

 en åben bestyrelse 

 en venlig og professionel modtagelse 

 spilletid 

 mange personer med handicap over 37 melder sig ud igen (opgiver) 

 

Ad 5: 

 

Fra gruppearbejdet: 

 

 Gruppearbejdet fokuserende hurtigt på to emner: 

 hvad kan der gøres for at fastholde nye medlemmer og forbedring af banen 

 Ønsker en bedre beskrivelse af fortrinsret o.l. f.eks. via Golfbox 

 Ønsker en debat om tidsbestilling contra boldrende 

 Fastholdelse af nye medlemmer gennem en mentorordning og adoption 

 Italesæt kortbanen – så den er synlig og anerkendt ”det er ikke en skam at spille på kortbane”, 

hvor man faktisk også kan blive reguleret. 

 Det bør have en konsekvens (straf) hvis man booker og ikke spiller 

 Etabler et 9-hullers spil for dem over handicap 37 lørdag eftermiddag med mentorer 

 Ekstra gratis undervisning for nye medlemmer 

 Etablering af et begynderudvalg 

 Etabler en særlig kontaktliste for dem med handicap over 37. 

 Nye medlemmer skal modtages bedre af klubberne i klubben 

 Bedre information (hjemmeside/facebook/SMS) om bl.a. gode tider og tilgængelighed 
 


