
Kommentarer eller spørgsmål Svar

1 Bedre Restaurent

Søndag fri for turneringer 

Det første punkt arbejdes der med - men det andet kan vi ikke ændre 

på. 

Det er vi forpligtet til.
2 Banen står for dårligt. Dem der spiller der til dagligt har vænnet 

sig til det og accepteret at det er fordi greens har en sygdom 

(hvilket også er helt okay), men det ødelægger oplevelsen af 

den ellers fine bane at greens er så ujævne og langsomme. 

Der arbejdes hårdt på at rette op på det.

3 Bedre bane, den fremstår ikke altid lige vedligeholdt. Prisen for 

kontingent og banens kvalitet hænger ikke sammen

Se spm. 2

4 Fjern beplantning, omlæg bunkere, fjern træer og bunkere på 

fairway klip fairway som tidligere.

Stop forbrug af af kemikalier i naturområder.  

Vi har et minimalt forbrug af kemikalier? 

Og bruger intet i naturområder.

5 Gøre det lidt billigere at komme i gang med golf spillet. Vi arbejder med forskellige ideer i den retning

6 Tilstræbe ikke at lukke banen så mange gange i løbet af en 

sommer, har senest opgjort det til 9 gange at banen er lukket 

om lørdagen da jeg som medlem kun har mulighed for spil i 

weekenden.

En mulighed kunne osse at vente med at lukke til efter 09.00 så 

vi der spiller lørdag morgen har en chance for at komme frem 

inden banen lukkes.

Som medlemmer af DGU er vi forpligtede til at lægge 

bane til turneringer

7 Anlægge en bedre par 3 bane Et projekt er i fuld gang

8 Bedre greens, gøre mere ud af at reklamere og fortælle når der 

er turneringer eller klubmesterskaber

Se spm 2 - og vi prøver at forbedre kommunikationen. 

Bemærk at turneringsplanen er tilgængelig på hjemmesiden 

allerede ved sæsonens begyndelse
9 Der er steder før eller efter man går til tee stederne der er for 

smadrede, der mangler lidt grus her og der.

Det får vi greenkeeperne til at se på

10 få lagt grus på de smadrede steder før eller efter tisteder Se spm 8

11 Gør lidt mere ud af detaljerne på banen. Fx.

Teesteder markeringerne er grimme, Greens har været meget 

dårlige.. bunker kanten på mange huller er ikke gode mere..

Lav en par 3 bane igen, det er godt for jonior.. 

Se spm 2, 7 og 8

12 Greens har ikke været så gode i år som de seneste år Se spm 2

13 Greens, men det ved alle Se spm 2

14 Rengøring af arealer omkring fareways bør forbedres. To hold frivillige er i gang

15 Prøv at tage udgangspunkt i greenfeespillerens indtryk af 

banen . Når du kommer ud på f.eks. hul 9 og 11 står ukrudtet 

så højt i den "nye" beplantning at man stort set ikke kan finde 

bolden. En ting er "rough" men det her er menneskeskabt. Det 

giver et indtryk af at banen ikke er særlig velholdt. Greens har 

aldrig været så langsomme som nu. Jeg ved godt der bliver 

repareret på dem, men så må man ikke skrive "banen som er 

berømt for altid at være i super god stand med dejlig grønne 

fairways samt super og hurtige greens" på vores hjemmeside. 

Se spm 2 - og så må vi se lidt på markedsføringen, der nok ikke helt 

svarer til virkeligheden i øjeblikket

16 Jeg har været i sponserudvalget i Næsbjerg idrætsforening i 20 

år, derfor vil jeg gerne være med i sponserudvalget. Jeg er 

stoppet i begynderudvalget i Vardegolfklub, fordi at når man 

kom med nye tiltag eller ideer, så blev de afvist fordi "det 

havde man prøvet for mange år siden", så det syntes jeg at 

man skal tage op til overvejelse om det er den rigtige strategi 

Du skal være velkommen!

17 Når der kom  en større gruppe  på skal vi sige 8-12  personer 

skal man give to greenfee gratis og en bolde med Varde 

golfklub  logo på og så kommer det igen så får man endnu en 

situation hvor de bruger restaurant og  tager måske nogle nye 

Vi ser på ideen

18 Bedre kantine forhold. Se spm 1

19 Burde gøre mere ud af det sociale Vi prøver - men konkrete ideer modtages gerne

20 jeg anbefaler varde da jeg selv spiller der Dejligt
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21 jeg mener varde golfklup er et godt sted at være og er glad for 

at være i klubben.

jeg mener også at klub i klubben laver vild meget kø og at blive 

lukket igennem er et tabu for mange ældre.

hvem siger der skal være en 4 bold hvad med at lave en Max 

handicap på holdet istedet for (max 50-80) 

jeg tror at 5 på et hold kan være hurtigere end mange 3 bolde 

?? ikke fordi vi skal spille 5 mand.

stor ros til hele bestyrelsen for A-11 

så kunne det være godt for klubben med en par 3 bane men 

det har i nok ikke jord til :(

Tak for de positive indlæg. 

Vi har desværre ikke jord til en rigtig par 3 bane, men vi får dog 

træningsområdet til at fungere mere som en par 3 bane i løbet 

af vinteren. 

22 Det er absolut vigtigt at vi kan få noget mad om aftenen efter 

vi kommer ind

Se spm 1

23 Tag bedre imod os nye medlemmer. Forstå at vi er 

nybegyndere og lad være med, at udvise en attitude at regler 

er regler og der er ingen form for gradbøjning. Har du lavet 

noget forkert tæller det ikke. Det er grundlæggende en forkert 

tilgang til os der er i klubben første sæson og stadig knokler på 

Enig - der arbejdes med det. Men åbenbart ikke nok.

24 banen er for ofte lukket af "klubber i klubben" eller lign. Klubber i klubben er jo også medlemmer, så vi prøver 

at finde en balance

25 DER TRÆNGER ALVORLIGT TIL AT BLIVE LUGET FOR UKRUDT I 

AREAL UNDER REPARATION MED SPILLEFORBUD. DET GÆLDER 

ALLE STEDER PÅ BANEN.

Der er frivillige i fuld gang

26 alt for meget ukrudt hele sæsonen ved de nyplantede træer 

især v/green på hul 9 ,fairway i venstre side på hul 11 og ved 

dameteestedet på hul 18 ....ikke et kønt syn for 

greenfeegæster.!!!

Der er frivillige i fuld gang

27 Boldvask af træningsbolde Træningsboldene er igennem en boldvasker 

(undtagen om vinteren)

28 Der mangler toiletter på forni og ved udslagsbanen Det kræver en størrer investering

29 Et par "kuperede greens".  Lavere pris på sodavand i Vi ser på begge dele

30 Generelt tilfredshed med vores medlemskab, vi har bare ikke 

brugt mulighederne tilstrækkeligt, og vi flytte til Kbh til nov. 

Tak

31 Jeg melder mig selv,når jeg ønsker at hjælpe. Hjalp i foråret. Al hjælp er velkommen

32 Jeg synes vores Greens og puttinggreen er meget plane! Og det er de - vi arbejder med forskellige ideer

33 Man er altid velkommen i Varde golfklub og bliver modtaget 

med smil, selv efter lang tids fravær (pga sygdom)

Tak 

34 Restauratøren Se spm 1

35 Så skulle man ikke fylde banen med blå pæle, men derimod 

foretage ændringer løbende!

De blå pæle sættes for at gøre spillet mere flydende

36 Savner en ugentlig klubturnering over 18 huller

Savner formidling af spille partnere for singletons.

Det første er du vist ene om - se de øvrige spm. 

Det andet er da en mulighed.

37 Synes det har været et fin klub gir mit behov Tak

38 Som 9 huls spiller er det underligt at vi ikke  må spille om 

formiddagen, og weekenden er blokeret , da de er god plads 

lørdag og søndag sidst på eftermiddagen. 

Vi ser på forslaget

39 Jeg kunne godt tænke mig t par3 banen ændres. Efter min 

mening er Greens placeret forkert. Det er svært såfremt der 

spilles på flere huller samtidig.

Det bliver den

40 Nogle klubber kører noget der hedder morgen golf. På udvalgte 

dage møder man op på et givet tidspunkt, betaler et symbolsk 

beløb og spiller 18 huller. Pengene går ubeskåret til præmier på 

dagen. Dette kræver ingen planlægning eller resourcer fra 

klubbens side. Det er en stor hjælp til nye/nyere medlemmer 

som ikke er en del af de "etablerede" medlemmer. 

Vi ser på ideen

41 Det er irriterende, at par 3 banen ikke respekteres. Når man 

spiller på den, vader folk bare ind over banen eller giver sig til 

at øve put så man ikke kan spille færdigt.

Som det er nu, er det ikke en par 3 bane, men et træningsanlæg. 

Men vi arbejder på at ændre det.

42 Flere samarbejdsklubber, så man kan spille for samme beløb på 

flere baner

Vi kører et år mere med A11 - og så ser vi på 

udvidelsesmuligheder



43 Der er for meget beplantning , og det vedligeholdes dårligt. 

Varde golfbanes areal er relativt lille, så åbenhed må være et 

must. Der er for mange regnormeeskrementer på fairways. Det 

skyldes overvanding og overgødning med for højt pH til følge. 

En golfbane skal ikke behandles som en græsmark eller 

Der er frivillige i fuld gang

44 Jeg savner at man gør alvor af at sætte to bolde sammen, eks. 

torsdag d. 14/09 i tidsrummet fra kl.14,07 til 15,15 var der 9 to 

bolde alle klubmedlemmer.

Vi prøve at være opmærksomme på det - men ordningen gælder 

kun fra kl. 08.00 - 14.00

45 Har ikke så meget at tilføje. Holde banen i god stand  Tak

46 Bedre rough Den er da slem nok?

47 Jeg ville gerne hvis de kort jeg har kan bruges år efter år og det 

har jeg sagt flere gange jeg er 73 år og spiller ikke så tit og det 

har altid ærget mig at jeg ikke kan bruge de gamle kort eller 

hvad de hedder nu vh lillian drachmann 

Vi ser på problemet

48 Vores nye Green keeper skal have meget ros, det er blevet en 

helt ny bane at spille på.

Nu hvor det lakker mod enden af golfen for 2017 og banen 

bliver mere blød og boldene til sølet   (jord og græs, næsten 

ikke til at se om det er den rette bold)  at vi fra første oktober 

indføre at man løfter og renser bolden på klippede arealer og 

pladser den inden for en scorekort, mange tak

Tak. Vi indførte "pick,clean and place" den sidste tid før banen 

blev vendt til vinterspil.

Men hvis I beslutter at spille med "pick, clean and place"  i en privat 

runde 

er der ingen der blander sig i det.


