Verksamhetsplan för Degeberga Widtsköfle Golfklubb 2019
Varför finns DWGK?
-

Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och
gemenskap. Vår viktigaste målgrupp är våra medlemmar.

Vårt erbjudande
-

Vi erbjuder en anläggning där

•

medlemmar och gäster ska möta en trivsam miljö och få en utmanande
golfupplevelse
nuvarande medlemmar ska trivas och vilja stanna i klubben
nya medlemmar och greenfeegäster ska finna vad de önskar
medlemmar och gäster inspireras till att tävla både i lag och individuellt
medlemmarna ska utveckla sitt golfspel
klubbens ekonomi ska vara i balans
vi optimerar en välskött bana och ett gott bemötande
en god arbetsmiljö för våra anställda gäller

•
•
•
•
•
•
•

Vår dröm ((vision)
-

En total golfupplevelse på en unik skotskinspirerad inlandslinksbana

Så här vill vi uppfattas
-

En välkomnande klubb som är öppen för alla

DWGK styrs från perspektiven
-

Medlemmar, medarbetare, gäster, ekonomi

Långsiktig Målsättning (2020)
+ 200 medlemmar (= 800)
+ 2000 greenfeegäster (=6000)

Mål 2019
600 medlemmar
5 000 geenfeegäster
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Handlingsplaner/aktiviteter
Genomföra banskötsel enligt skötselplanen
Hantera fasta utgifter på banan (arrende, hyra el mm)
Genomföra personalanställningar och söka bidrag samt personalansvar
Genomföra 10 tävlingar för medlemmar och gäster
Genomföra IVT-Open
Genomföra marknadskampanjer, annonsera samt hantera hemsida och sociala medier
Kontakt alla sponsorer, söka nya samt genomföra företagsgolf
Genomföra Handigolfaktiviteter enl särskild plan
Ansöka om bidrag o ev införa Discgolf/Footgolf
Bedriva Juniorgolf enl särskild plan
Hantera Pro-avtal
Genomföra medlemsaktiviteter/Grönt kort
Hantera avgifter Skånes GF och SGF samt seriespelsavgifter
Söka o hantera kommunala o statliga bidrag
Genomföra Datorbyte och fiberanslutning
Hantera Telekommunikation
Hantera Datakommunikation
Ersättningar revisorer och Redovisningstjänster samt Bankkostnader
Hantera kontorsmaterial o Postbefordran
Sköta försäljning: Shop, Scorekort/banguide, Golfhäftet
Bedriva Rangeverksamhet
Uthyrning: Stuga/rum, camping, golfbilar, golfvagnar samt hyrklubbor
Hantera diverse lokalkostnader genom att verka för att fastighetsbeståndet står i proportion till
medlems/besökarantal, genom att utföra och verkställa nödvändiga arbetsinsatser medelst
ideella medlemsinsatser, anställd personal samt köpt tjänst

Verksamhetsplan 2019_ed1.doc

