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På GAF årsmøde blev der præsenteret udkast til plan 2020 for GAF. Årsmødet behandlede oplægget og manager samt bestyrelsen har efterfølgende besluttet følgende plan for GAF´s arbejde.
Årsmødets tilbagemelding var at vi skal arbejde med de basale udfordringer, som vores medlemmer står overfor.

Plan 2020 tager udgangspunkt I GAF´s målsætning:
GAF´s formål er at skabe en synlig og kompetent forening med
relevante uddannelsestilbud, inspiration og netværksdannelse
for det administrative personale i alle golfklubber.

Vi har besluttet at det er følgende emner vi skal arbejde med i de kommende år:

Ansættelsesforhold
GAF er ikke en fagforening men en interesseorganisation. Forskellen er at
vi ikke forhandler løn og ansættelsesforhold for vores medlemmer, men vi
vil hjælpe vores medlemmer og klubberne til at få nogle gode løn-, ansættelses- og arbejdsforhold.
Vi stiller standard ansættelseskontrakter til rådighed og MUS (medarbejderudviklingssamtale) værktøjer til rådighed og vi vil løbende udvikle nye
værktøjer som kan skabe bedre vilkår.
Vi tilbyder alle medlemsklubber at få jobannoncer uden beregning på vores hjemmeside.

Samarbejde i golfklubben
Vi kan høre fra vores egne medlemmer og vi kan se i internationale analyser, senest den svenske undersøgelse af klimaet i svenske golfklubber, at en af udfordringer i golfklubberne er samarbejdet mellem en frivillig foreningsbestyrelse
og de ansatte administrative medarbejdere.
Årsagerne viser sig at være uklare rollefordelinger, uklare
arbejdsfordelinger, uklare kompetencefordelinger, manglende indsigt i hinandens arbejdsopgaver, manglende respekt for hinandens roller.
Dette er en alvorlig udfordring for arbejdsmiljøet i en golfklub og vi vil i GAF arbejde for at skabe bedre samarbejde i
klubberne.
Denne udfordring vil vi løse i samarbejde med DGU.
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Synlighed.
Det er vigtigt for GAF at være synlig alle steder hvor det har en betydning, vi vil gerne at alle
formænd og bestyrelsesmedlemmer i de danske golfklubber og at alle ansatte i de danske golfklubber kender GAF og ved hvad vi står for og repræsenterer.
Det er vigtigt for GAF at vores medlemmers indsats bliver synlig alle de steder hvor det har en
betydning, vi vil gerne at alle formænd og bestyrelsesmedlemmer i de danske golfklubber får en
forståelse for det store arbejde vores medlemmer udfører.
Det vil vi bl.a. gøre ved at sende specielle GAF nyhedsbreve til alle
formænd i danske golfklubber.
Vi vil fortsat uddele priser til Årets GAF medarbejder og Årets Golf
Manager, dels for at skabe synlighed omkring GAF og at skabe synlighed omkring det store arbejde medarbejderne udfører i golfklubberne.
Vi vil afholde faglige kurser primært for at opkvalificere vores medlemmer, men det har også en
synlighedseffekt, det giver os en mulighed for at henvende os til de golfklubber, som ikke er
medlemmer og give dem muligheden for at deltage mod en øget betaling, så kan vi håbe de deltager og efterfølgende bliver medlemmer.
Vi vil indlede et tættere samarbejde med DGU´s blad Dansk Golf for at få mere og hyppigere
omtale af vigtige begivenheder i GAF og en præsentation af GAF.
Vi vil udarbejde en præsentationsfolder som er målrettet nye formænd eller bestyrelsesmedlemmer i klubben.
Vi vil sende en del af vores nyhedsbreve til alle golfklubber.
Vi vil udarbejde en præsentationsfolder som er målrettet nye medarbejdere eller ikke medlemmer i klubberne.

Uddannelse
Vi vil løbende udbyde kurser til opkvalificering eller til inspiration for vores medlemmer.
- Vi vil i samarbejde med DGU tilbyde en golfmanager
uddannelse.
- Vi vil udarbejde opstartskurser for nyansatte medarbejdere i klubberne, som kombineret med en mentorordning fra de nærliggende klubber skal sikre de
nye en god introduktion til golfsystemerne og arbejdet i en golfklub.
- Vi vil tilbyde tema dage om konkrete og aktuelle emner.
- Vi vil i samarbejde med DGA/PGA tilbyde kurser til vores medlemmer.
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Vidensdeling
En af vores vigtigste opgaver er at sikre vidensdeling mellem golfklubberne.
- Vi vil samle inspiration på vores hjemmeside fra
golfklubberne under forskellige temaer.
- Vi vil udarbejde klubprofiler hvor det fremgår
hvordan den enkelte golfklub er organiseret og
hvilke værktøjer og principper man anvender i
klubben.
- Vi vil arrangere Regionsmøder med faste rammer
og mulighed for at netværke.

Vi stiller facebook til rådighed for medlemmerne til at udveksle eller efterspørge information
fra hinanden.
Vi vil bruge hjemmesiden aktivt til vidensdeling, der skal være inspiration for mange forskellige
emner

GAF som indkøbsorganisation
Der er ingen tvivl om at de danske golfklubber har en samlet
indkøbsstyrke, som kan give bedre priser og vilkår. Men det
kræver at mange klubber er med i fælles udbud. Vi har valgt på
nuværende tidspunkt ikke at bruge tid på at være fælles indkøbsorganisation.
Gode økonomiske tilbud til de danske golfklubber vil fremover
forhandles af DGU på vegne af alle danske golfklubber.

Netværk
Vi vil sikre at vores medlemmer kan mødes og udveksle viden:
Årets GAF mesterskab
Årets Brokamp
Den årlige GAF konference
Regionale møder
Netværksmøder
Vi vil skabe lokale modtage-netværk, som kan hjælpe ny ansatte i lokale klubber med at komme godt ind i sit arbejde og få
hjælp fra naboklubberne.

Golfens Administrative Forening - Vi styrker de Danske Golfklubbers administrative kompetencer

4

Udvalg
Vi skal nedsætte de udvalg, enten alene eller i samarbejde
med DGU og/eller øvrige organisationer, som er nødvendige
for at vi kan øge indflydelse eller udvikle os eller repræsentere os.
Vi har foreløbig følgende udvalg:
-

IT udvalg i samarbejde med DGU.

Administration
Vi vil være en effektiv organisation:
Vores medlemslister, maillister og hjemmeside skal være opdateret løbende.
Vores bogholderi skal være opdateret så vi har styr på økonomien.
Vi skal betale alle vores kreditorer til tiden.
Vi skal sørge for at alle fakturerede beløb bliver indbetalt og rykke hurtigt hvis
det er nødvendigt.
Vi skal løbende opdatere nyheder og videndeling på hjemmeside, på facebook
og i nyhedsbreve.
Vi skal løbende have kontakt til vores sponsorer og have aftaler på plads med
alle.
Vi skal planlægge alle vores aktiviteter i god tid og være velforberedte; GAF
golfmesterskab, Brokampen, årsmødet, regionale møder, netværksmøder,
bestyrelsesmøder, generalforsamling, nordisk møde.

Sponsorarbejde
GAF er interesseret i at blive sponsoreret af relevante
virksomheder og organisationer. Det er et nødvendigt
økonomisk tilskud til at drive vores virksomhed. Vi er
interesseret i at samarbejde med sponsorer som er relevante i forhold til vores medlemmer. Vores sponsormålgruppe vil fremover blive enten markedsføring af leverandører på DGU´s leverandørliste eller sponsorer som
er direkte interesseret i at deltage på vores årlige messe og eller at have mulighed for at markedsføre sig på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

Besøge GAF medlemmer
Vi er opmærksomme på at GAF ikke fylder meget i vores medlemmers dagligdag og
vi ønsker alle en sammenhængskraft i vores organisation og at der løbende sker
en udvikling.
En af metoderne er, at manager besøger medlemsklubber og får en snak om de
problemstillinger klubben arbejder med, hvilke gode ideér de har fået, som kan
deles med resten af vores medlemmer og få udarbejdet en profil af klubben.
At få gode råd om emner til netværk-, tema- og regionale møder.
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Markedsføring
Markedsføring af GAF skal ske overfor nogle udvalgte målgrupper. Vi har
et ønske om at kunne tiltrække flere medlemmer, så danske golfklubbers bestyrelser og administrativt ansatte er vores primære målgruppe.
Sekundært vil vi opsøge potentielle sponsorer og samarbejdspartnere.

Hvervning af nye medlemmer
Vores mål er at alle danske golfklubbers administrative personale er medlem af GAF.
Det kan vi kun gøre hvis de potentielle medlemmer har kendskab til os og vi har noget at tilbyde
dem og at vi kommer i kontakt med dem.
Manager skal besøge klubber som ikke er
medlemmer.
Vi skal opbygge et ambassadørkorps over hele
landet som kan hjælpe manager med at besøge klubber som ikke er medlemmer, manager
kan forberede og arrangere møderne.
Vi skal udarbejde en elektronisk folder vi kan
sende til potentielle medlemmer
Vores hjemmeside skal give et indblik i vores
tilbud
Tilbud til ikke medlemmer om at deltage i udvalgte aktiviteter f.eks. kurser mod ekstra betaling.
Vi vil sende udvalgte nyhedsbreve til alle golfklubber.
Golfmanagers og golfsekretærer, som ikke er medlemmer kan nomineres og vælges til året GAF
priser.
Markedsføring af GAF på DGU arrangementer
Markedsføring af GAF ved fælles arrangementer med DGU

Samarbejde i Golfverdenen
Vi vil gerne have et tættere samarbejde med de øvrige organisationer i golfverdenen. DGU er
vores vigtige samarbejdspartner og vi vil arbejde på at få et godt samarbejde og nogle klare rollefordelinger.
DGA og PGA vil vi gerne have et tæt samarbejde med, det kan være fælles uddannelse, fælles
initiativer og events, løbende informationsudveksling.
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