
Golfspilleren i Centrum – Spørgerunde forår 2019  
 

Hvis klubben skulle gøre en eller to ting bedre for at du i højere grad vil anbefale os, hvad 
skulle de så være? 
Her vores svar på kommentarerne der er kommet ved medlemsundersøgelsen i maj. 
Vi siger tusind tak for jeres kommentarer.  
Tage og bedre af nye spillere 
Svar: Vi arbejder på det – men du kan altid henvende dig til begynderudvalget (også når du er kommet 
igennem begynderforløbet)  
Mulighed for at medlemmer kunne tage en ikke-golfspiller med ud en enkelt gang for måske at give 
interessen videre. 
Svar: Man er altid velkommen til at tage en ikke-golfspiller med på den store bane lørdag eller søndag 
sidst på dagen – man skal bare aftale det med kontoret. 

Generelt rigtig godt tilfreds med at være medlem i Varde Golfklub. 
Svar: Dejligt at høre 

Varde golfklub er en god klub. 
Svar: Tak 

De eksisterende borde og bænke foran klubhuset ser frygtelig skræmmende ud, de burde sættes op 
ude på banen ved forskellige teesteder og i stedet burde der være nye indbydende borde, stole og 
parasoller som sikkert kunne sponsoreres af en eller flere øl/vand leverandør, samt krukker med 
sommerblomster. Det er dog her foran klubhuset at greenfeespillere og andre gæster får det første 
indtryk af Varde Golfklubs klubhus, i skrivende stund ser der forfærdelig rodet ud foran klubhuset.!!!!!! 
Svar: 
Vi har været uden vicevært i en periode, det er der nu lavet om på. Nye borde og stole ville være dejligt, 
men det er der ikke penge til i øjeblikket.  
Afstandsmarkering ved akademiet. 
Svar: Kan du hjælpe med et mere konkret forslag? 
Bedre mad i restauranten. 
Svar: Vi arbejder på sagen – og mener også at have oplevet en forbedring? 

Finde nogen at træne med. 
Svar: Vi har oprettet en Facebook gruppe, som hedder: ”varde golfklub – find en spillemakker” – prøv 
evt. her. Det kan også anbefales at deltage i Mandags-Mix turneringen. 

Jeg vil anbefale klubben, fordi jeg har fået meget ud af det i en høj alder 
Svar: Det er rigtig super. 

Mere synlighed over for gæster 
Svar: Kan du hjælpe med bud på, hvor vi mangler synlighed? 

Hvis du ikke kender nogen, så er det meget svært at finde spillepartner. 
Svar: Vi har oprettet en Facebook gruppe, som hedder: ”varde golfklub – find en spillemakker” – prøv 
evt. her. Det kan også anbefales at deltage i Mandags-Mix turneringen.  
Et lille problem på par 3 banen når denne bruges og der spilles op på green ved vandet, er denne ofte 
optaget af personer der øver indspil mv. Kan derfor ikke fuldende dit spil på denne bane. 
Svar: Vi prøver at begge dele til at fungere. Normalt kan man tale sig til rette om det? 

Mere service, smil og venlighed 

Svar: Vi prøver 😊 

Gøre banen mere spændende  
Svar: Vi er i gang, men det er langvarig løbende proces 

Alle “gamle” medlemmer bør acceptere, at begyndere ikke er så hurtige og ikke presse  
Svar: Helt enig! 

Generelt har jeg positiv oplevelse, når vi spiller. 
Dog blev vi (3 begyndere) ret kraftigt irettesat af et par erfarne spillere. Vi skulle have lukket dem 
igennem, sagde de, da der var flere, der ventede på os. Vi havde 2 spillere foran os og kunne se dem på 
næste hul. Vi tjekkede jævnligt tiden og var inde ca 15 minutter før estimeret tid, så vi syntes jo ikke, vi 
gjorde noget galt.  
Da vi sagde, at der vel også skal være plads til begyndere, var svaret at Varde golfklub er en gammel 

klub med mange erfarne spillere, så dem måtte vi tage hensyn til ☹️.  



Jeg tænker ikke, det er i klubbens ånd, men vil bare nævne det, da det gjorde noget ved os. Man skal 
gerne kunne nyde at spille og nogen føler sig jo presset i sådan en situation.  
Svar: Svar:  Se svaret lige ovenfor – nogen må have misforstået, hvad vi står for 

Jeg har betalt 6. 000 kr. for et medlemskab, men skal selv finde ud af, hvordan tingene fungere, og 
ingen hjælp til hvordan man bestiller baner, og andre ting. Der burde være en kontaktperson, som kan 
hjælpe, når man både er ny i golfsporten og klubben 
Svar: Vi arbejder på det – men du kan altid henvende dig til begynderudvalget (også når du er kommet 
igennem begynderforløbet). Begynderudvalget er alle kontaktpersoner for nye medlemmer. 

Når man arbejder fra 08-17, kan det være utrolig svært at få tider i hverdagene pga. de mange klubber 
i klubben som spærrer tiderne.  
Svar: Vi har i år forsøgt at gøre 1. tee fri i større omfang 

En startpakke, som er mere attraktiv end den, vi har i dag. 
Svar: Se de seneste tiltag 

Prøve periode 
Svar: Det er der altid mulighed for 

Bedre restaurant / udvalg 
Svar: Vi arbejder på sagen – og mener også at have oplevet en forbedring? 

Bedre par 3 bane og trænings område 
Svar: Vi er begrænset af arealets størrelse 

God og velholdt golfbane!  
Svar: Tak for det. 

Bedre træningsområde 
Svar: Kan du hjælpe med et mere konkret forslag? 

Venligt personale, nogle personer 

Svar: Vi prøver 😊 

Vil gerne have, at når vi spiller pokalmatch, klubmesterskab og andre vigtige matcher, at der ikke 
skæres nye huller på greens under matchen (klub i klubben), det er nævnt flere gange, uden at der 
tages hensyn til vores ønske. 
Svar: Vi prøver at undgå det fremover 

Større mulighed for dem som er på arbejdsmarkedet, kan spille - det er svært at få tider (uden at skal 
spille i en klub i klubben), da alle hverdage efter 16-17-tiden er booket til anden side. 
Svar: Vi har i år forsøgt at gøre 1. tee fri i større omfang 

Ryd op omkring banen, så man kan finde sin bold. 
Svar: Der buskryddes en del for tiden, håber det hjælper 

Det er rigtig fint med de jævnligt udsendte nyhedsbreve, der giver os almindelige medlemmer en god 
orientering om, hvad der rør sig i klubben og hvilke tiltag, der gøres på banen. 
Men her er det jo også vigtigt, hvad der IKKE står.  
Der har så vidt jeg ved ikke været noget fra det udvalg vedr. restauranten, som bestyrelsen berettede 
om i sin beretning på sidste generalforsamling. Der har heller ikke været noget i referaterne fra 
bestyrelsesmøder. Samtidig kan medlemmerne læse, at mad fra restauranten ikke er "fin" nok til 
Company Day. Er der slet ikke noget nyt at fortælle?  
Lige pt. er det med til at skabe en masse myter i klubben. 
Og så er det dejligt at se en baneudvalgsformand (og selvfølgelig greenkeepere og frivillige), der 
virkelig knokler for at banen fremstår flot. At Aage selv går i spidsen for det frivillige arbejde, er helt 
sikkert med til at tiltrække andre. 
Svar: Der arbejdes stadig med restauranten og vi håber at se flere forbedringer 

Banen og området omkring klubhuset bør prioriteres højere –  
Svar: Vi har været uden vicevært i en periode – nu er den nye tiltrådt, så mon ikke det snart kan ses 

Området omkring klubhuset er utrolig beskidt og rodet - ligner faktisk en rasteplads er flov på 
klubbens vegne når der kommer greenfee gæster - også lobbyen er rodet og uoverskuelig - det må 
kunne gøres bedre. 
Svar: Se ovenfor 

 


