
 

Forretningsorden og opgaver for 

Baneinspirationsudvalget i Vejen Golfklub 

Formål: 

• At medvirke til at Vejen Golfklubs baneanlæg, 18 hullers banen og Akademibanen, udvikles så 

det er attraktivt for såvel elitespillere som klubgolfere og Greenfee gæster. 

• At støtte, inspirere og være ide´ skabende for Chefgreenkeeperen og bestyrelsen til 

gavn for Vejen Golfklub. 

Hvordan 

Gennem et målrettet arbejde, og med baggrund i tilbagemeldinger fra golfspilleren i centrum, at 

inspirere og støtte greenkeeperne samt at modtage og formidle medlemmernes ønsker og vurdering 

af golfbanerne igennem dialog med chefgreenkeeper og bestyrelsen. 

Baneinspirationsudvalget er rådgivende for bestyrelsen. 

Hvem 

Bestyrelsen udpeger formanden for udvalget. Formanden sammensætter selv udvalget, 

der kan bestå af minimum 5 op til 7 medlemmer inkl. chefgreenkeeper.  

Det tilstræbes at udvalget repræsenterer seniorklubben, lady golf, torsdagsherrer, samt elite og 

regel- og handicapudvalget. 

Bestyrelsen godkender sammensætningen af det endelige udvalg. 

Når udvalget er sammensat og godkendt, udarbejder formanden en liste over medlemmerne 

- bilag 1. Listen med udvalgets medlemmer offentliggøres på hjemmesiden. 

  



Kommunikation 
Udvalget refererer til bestyrelsen. Bestyrelsesrepræsentanten sikrer at udvalget med bestyrelsens 

accept kan træffe afgørelser uden, at de er forelagt den samlede bestyrelse. 

Bestyrelsesrepræsentanten afgør, hvornår en beslutning er af en sådan karakter, at det skal 

forelægges den samlede bestyrelse. 

Udvalgsformanden og Chefgreenkeeperen kommunikerer i samarbejde med udvalget 

løbende til Vejen Golfklubs medlemmer vedrørende ændringer på baneanlægget, banens 

stand samt omstændigheder, der kræver særlig opmærksomhed fra medlemmerne 

og greenfee spillere. 

Beføjelser / opgaver 
Udvalget udarbejder forslag og kommer med inspiration til udvikling af Vejen Golfklubs 

baneanlæg - 18 hullers banen og Akademibanen, driving range, indspil greens, putting 

green og de omgivende områder, herunder parkeringsanlæg. 

Udvalget udarbejder forslag til forbedringsprojekter, som behandles videre af Chefgreenkeeper 

og bestyrelsen, som har den besluttende myndighed. 

Udvalget kommer med forslag til opgaver af generel spilforbedrende og vedligeholdelsesmæssig 

art. 

Forslagene skal beskrive formål, budget og tidsplan i relation til de enkelte opgaver.  

Budget 
Chefgreenkeeperen og bestyrelsen udarbejder det årlige budget for fornyelser på 

baneanlægget senest ultimo september. 

Bestyrelsen afsætter herefter et rammebudget, som udvalget orienteres om i december eller 

tidligere hvis muligt. 

Møder i udvalget 
Der afholdes møder efter behov, dog mindst 3 årlige møder i udvalget. 

Formanden indkalder til møderne og udsender dagsorden. 

Formanden sørger for, at der sendes et godkendt referat fra mødet til udvalget og sekretariatet 

senest 7 dage efter mødet. 

Ændring af forretningsorden 
Bestyrelsen vurderer hvert år, om ”Forretningsorden og opgaver for Baneinspirationsudvalget” 

skal justeres. 

Udvalget kan komme med ændringsforslag til forretningsordenen, der sendes som et 

skriftligt oplæg til bestyrelsen. 

 

Vedtaget af bestyrelsen den 16.12.2014 



Bilag 1 

Bane udvalgets medlemmer i 2015 

Formand: Henning Nielsen 

Bestyrelsesrepræsentant: Carsten Jørgensen 

Chefgreenkeeper: Niels Kamp Brincker 

Træner: Søren Skoubo Kjeldsen 

Medlemmer: Dan Jensen, Ole Aasmoe 

 


