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Oplæg til klubbens strategiplan, med tilhørende Mission, 

Vision og Strategi.: 

Det er bestyrelsens opfattelse, at Løgstør Golfklub står over for en række udfordringer blandt andet med 

faldende medlemstal og faldende Greenfee gæster. Denne strategiplan skal danne fundamentet for en 

synlig og fælles strategi for at drive Løgstør Golfklub frem mod 2025. For at vende udviklingen er det 

bestyrelsen klare ønske, at der er en klar strategi frem mod 2025, for at sikre en fælles og målrettet proces 

frem mod 2025. 

Strategien udarbejdes på baggrund af en proces i Løgstør Golfklub, hvor bestyrelsen og et antal indbudte 

medlemmer, i samarbejde med repræsentanter fra DGU, banekonsulent Thomas Jepsen og 

udviklingskonsulent Kim Uldahl, afholder et strategiseminar ultimo 2018 og primo 2019. Strategien skal 

danne rammen for, hvordan klubben og forretningen omkring klubben skal udvikles.  

Strategien skal være med til at belyse, hvilke ressourcer vi har at gøre godt med økonomisk og i forhold til 

personalet som primært er frivillige.  

Det er bestyrelsens vurdering, at Løgstør Golfklub står overfor en række udfordringer,  og at det er 

altafgørende for klubbens fremtidige eksistens, at den manglende udvikling af medlemsantal der bekymrer, 

den har trods flere forsøg ikke flyttet sig fra de ca. 250 fultidsbetalende medlemmer de seneste år. Hertil 

kommer større udfordringer omkring vedligeholdelse af drift bygninger, herunder udskiftning af tag.  

Bestyrelsen har i arbejdet med strategien udarbejdet en SWOT-analyse, der viser, at der er et behov for 

forbedringer. 

Den demografiske udvikling i klubben viser, at der er en stor overvægt af seniorer og et stort fald i antallet 

af juniorer og nybegynder, hvilket betyder at klubben inden for en overskuelig årrække står overfor et 

yderliggere dyk i medlemstallet, hvis udviklingen ikke vendes. 

 

Med strategi 2025 ønsker bestyrelsen at sætte fokus på de udviklingsområder og udfordringer, vi ser for 

Løgstør Golfklub både på kort samt længer sigt. For at kunne tackle de forskellige opgaver rigtigt, er det 

væsentlig at få analyseret den aktuelle situation samt forsøge at skabe nogle rammer og styrringsredskaber 

der kan være med til at føre Løgstør golfklub sikker frem mod et nyt og højere niveau i 2025. 

Samspillet mellem det at drive en forening og det at drive en forretning giver anledning til mange 

forskellige og nuancerede overvejelser. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi ikke kan skabe en stærk klub 

uden at have fokus på forretningen – men ligeledes kan vi ikke give gæster en god oplevelse uden der står 

en stærk klub bagved. Det er således ikke et spørgsmål om enten forretning eller forening – det er et klart 

både/og. 
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SWOT.: 

Styrker.: Der er generelt en god klubånd og en stor opbakning til at yde en frivillig indsats blandt 

medlemmerne.  

Klubben ligger bynært (ungdom). Flot og velholdt bane som er let tilgængelig og ikke kuperet, hvilket 

tiltrækker senior klubber som ligger deres udflugt i Løgstør. Klubben har god økonomisk styring.  

 

Svagheder.:  

Faldende medlemstal pga. af manglende nye medlemmer. 

Kan hurtigt blive økonomisk presset 

Lille klub – mere udsat for at miste medlemmer. 

Mangler børnehold med forældre som træner. 

 

Muligheder.:  

Det må gerne være in at være medlem af Løgstør Golfklub 

Mange aktiviteter i Løgstør By, kan sammenkædes med en golftur til Løgstør. 

Udvikle Junior – og begynderhold (skal det evt. være gratis at begynde på golfskole). 

Aktiv Facebook markedsføring.  

Mere markedsføring, Åben t hus hvor der er planlagt aktiviteter. 

 

Trusler.:  

Faldende medlemstal. (Demografisk risiko/alder). 

Stigende priskonkurrence på greenfee, der tilsammen udhuler klubbens økonomi. 

Placering af klubben, der er mange klubber i området.  

Den frivillige ånd i klubben forsvinder. 

Vandafgift og store vedligeholdelsesudgifter på bygninger – Tag m.m. 
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Stor konkurrence fra tennis, håndbold, fodbold mm. 
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