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UDVALG POST/TITEL OPGAVE BEMÆRKNINGER 

    

Bestyrelsen Formand Samle bestyrelsen til 
møder og uddelegere 
opgaver til den øvrige 
bestyrelse. 
Ansvar for personale og 
den daglige 
drift/aktivitet i klubben 

Frivillige i bestyrelsen 
vælges alle på 
generalforsamlingen for 
2 år  
 
 
 

  Næstformand Samarbejde med 
formand om klubbens 
opgaver 

 Sekretær Dagsordner og referater 
af bestyrelsens møder 

 Kasserer Bogholderi, budgetter 
og andre økonomiske 
opgaver 

 Baneudvalgsformand Ansvar for personale i 
greenkeepergården, 
indkalde og deltage i 
baneudvalgsmøder 

 

 Handicap- og regler Følge op på handicap og 
regler for golfområdet 

 Uddannelse og begynder Ansvar for 
begynderudvalg og 
koordinere 
begynderkurser med 
træner, klubsekretær og 
hjælpere i øvrigt 

    

Begynderudvalg Formand Koordinere med træner 
og regelunderviser vedr. 
opslag af 
begynderkurser 
Deltage ved modtagelse 
af nye golfspillere 

Formanden 
samarbejder med 
klubbens sekretær om 
annoncering og opslag 
vedr. begynderkurser 

 Træner (ansat i klubben) Undervisning af alle 
nybegyndere 

 Regelunderviser Regelundervisning ved 
begynderkurser 
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Rekrutteringsudvalg Formand Iværksætte forskellige 
tiltag til at skaffe nye 
medlemmer til klubben 

Der arbejdes sammen 
med begynderudvalget 
samt med Golfens Dag 

    

Golfens Dag Kontaktperson/tovholder Arrangere Golfens Dag  Arbejder sammen med 
Begynderudvalg og 
Rekrutteringsudvalg om 
annoncering og 
afholdelse af Golfens 
Dag 
Golfens Dag arrangeres 
i samarbejde med DGU 

 Frivillige Hjælpe med at vejlede 
og informere gæsterne 
på Golfens Dag om 
klubben og dens 
aktiviteter 

 Træner Underviser gæsterne 

    

Baneudvalg Formand Indkalde til møder med 
udvalget som drøfter og 
tager stilling til banens 
vedligeholder mm 

Formanden er valgt til 
hovedbestyrelsen og 
har ansvar for 
personalet i 
greenkeepergården 
Formidler beslutninger 
til bestyrelsen og opslag 
i øvrigt til 
medlemmerne i 
klubben 

 Frivillige  Deltager i møderne 

 Træner og greenkeeper 
(ansatte) 

Deltager i møderne 

  

    

Fredagsgolf Frivillige 
 

Hjælperne går med på 
banen med de nye 
begyndere fredage 
eftermiddage efter 
deres undervisning om 
torsdagene. 
 

Fredagsgolf afvikles i de 
perioder, hvor 
begynderne får 
undervisning. Efter 
undervisning starter 
begynderne i 
kaninklubben på 
tirsdage 

    

Kaninudvalg Formand Står for Kaninklubben 
og møder ind hver 
tirsdag i perioden og 
sætter hold, orienterer 
kaninerne om 
indmeldelse og andre 
informationer som er 
relevante for begyndere 

Kaninklubben afvikler 
sine aktiviteter hver 
tirsdag kl. 18.00 i 
perioden april – 
oktober. 
De frivillige hjælper 
med regler og afvikling 
af spillet i turneringen 
som spilles hver tirsdag.  Frivillige  Hjælperne går med på 

banen og hjælper og 
vejleder holdene 
omkring golf spillet 
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Baneservice Formand Samler et hold af 
frivillige som kører 
banekontrol/service på 
banen  

 

 Frivillige Kører 
banekontrol/service på 
banen efter planlagt 
skema 

    

Bane pleje og 
vedligeholdelse 

Greenkeeper Greenkeeper samler et 
hold af frivillige som 
klipper rough og river 
bunkers mm 

 

 Frivillige 

    

Juniorudvalg Formand Ansvar for træning, 
regelundervisning og 
uddannelse af junior 
spillere i samarbejde 
med træneren 

 

 Træner(ansat) 

    

Puslingeudvalg Formand Ansvar for træning, 
regelundervisning og 
uddannelse af puslinge 
spillere i samarbejde 
med træneren 

 

 Træner (ansat) 

    

Eliteudvalg Træner (ansat) Ansvar for træning, 
turneringer og øvrige 
aktiviteter for 
elitespillere 

 

    

Hus- og Have udvalg Formand Deltager i baneudvalget 
og sammen med 
greenkeeperne lægges 
en plan for opgaver 
med vedligeholdelse af 
klubhus, have, og øvrige 
områder omkring 
klubhus mm 

 

 Frivillige Udfører opgaverne og 
møder ind hver onsdag 
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Kantineudvalg Klubhus og køkken 
ansvarlig 

Udvalget sørger for 
indkøb og opfyldning i 
automater, renholdelse 
af klubhus og køkken 
samt booking af klubhus 
til div. arrangementer 
Hjælper til ved større 
arrangementer. 

Kantineudvalget har sit 
eget regnskab som 
forelægges bestyrelsen 
ved 
generalforsamlingen 

 Lager og 
regnskabsansvarlig 

    

Sponsorudvalg Formand Sponsorkontrakter og 
kontakt til klubbens 
sponsorer. Samarbejder 
med klubbens kasserer. 

Fondsansøgningen 
hører også under 
Sponsorudvalget  

 Kasserer (bestyrelsen) 

    

Turneringsudvalg Formand Udvalget arrangerer og 
afvikler klubbens 
turneringer 

 

 Frivillige 

    

Handicapudvalg Bestyrelsesmedlem Kontaktperson i forhold 
til nye regler og tvister 
vedr. handicap. 
Formidler informationer 
til klubbens medlemmer 
ved ændringer  

 

    

Regel og 
ordensudvalg 

Bestyrelsesmedlem Kontaktperson i forhold 
til nye regler og tvister 
vedr. regler. Formidler 
informationer til 
klubbens medlemmer 
ved ændringer 

 

 Regelunderviser Underviser alle voksne 
begyndere i samarbejde 
med begynderudvalget. 

    

Hjemmesiden webmaster Varetager hjemmesiden 
med opslag, redigering 
og øvrig vedligeholdelse 

 

    

Dameklub Formand Formand og bestyrelse 
står for 
turneringsplaner og 
øvrige aktiviteter i 
klubben. 

Klubben vælger selv sin 
formand og bestyrelse  Bestyrelse 
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Herreklub Formand Formand og bestyrelse 
står for 
turneringsplaner og 
øvrige aktiviteter i 
klubben. 

Klubben vælger selv sin 
formand og bestyrelse  Bestyrelse 

    

Seniorklub Formand Formand og bestyrelse 
står for 
turneringsplaner og 
øvrige aktiviteter i 
klubben. 

Klubben vælger selv sin 
formand og bestyrelse  Bestyrelse 

    

Klub 11 Formand Formand og bestyrelse 
står for 
turneringsplaner og 
øvrige aktiviteter i 
klubben. 

Klubben vælger selv sin 
formand og bestyrelse  Bestyrelse 

    

Parklub Formand Formand og bestyrelse 
står for 
turneringsplaner og 
øvrige aktiviteter i 
klubben. 

Klubben vælger selv sin 
formand og bestyrelse  Bestyrelse 

    

Vintergolf Formand Formand og bestyrelse 
står for 
turneringsplaner og 
øvrige aktiviteter i 
klubben. 

Klubben vælger selv sin 
formand og bestyrelse  Bestyrelse 

    

Arbejdsdag Baneudvalgsformand 1 gang i foråret inden 
sæsonstart, indkalder 
Baneudvalgsformanden 
frivillige til en 
arbejdsdag på banen og 
i og omkring klubhuset. 

Baneudvalget og 
greenkeeperne 
sammensætter dagens 
opgaver 

 Frivillige 

    

Højskoleuger Kontaktperson I 2 uger afvikler Aalborg 
Sportshøjskole under-
visning og spil på banen. 
Der indkaldes frivillige 
til hjælp med service-
ring til spisning og hjælp 
på banen til nybegyn-
derne  

Sammen med Aalborg 
Sportshøjskole, træner, 
og frivillige 
sammensættes et 
program for de enkelte 
uger 

 Frivillige 

 Træner 

 


