
22-24. november 2021 fra kl. 18
Rønnes Hotel og Restaurant, Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev



Team Support, AMU-Nordjylland

Palle Svendsen



Gruppearbejde over temaet: 

”Kommunikative udfordringer i klubben”
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A. Identificere kommunikative udfordringer i klubben

Tænk på jeres dagligdag i klubben og stil dig/jer selv spørgsmålet:

”Hvilke kommunikative udfordringer oplever jeg i hverdagen”

• Formulér hver enkelt udfordring som en problemstilling. 
Skriv den på en Gul Post-It med en tuds (kun én på hver).
Og læg dem på det lange hvide bord.



























Sidste udfordrings-”pakke”
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B. Identificere ”mulige årsager” til den pågældende kommunikative udfordring

Vælg en udfordring I synes er interessant og relevant. Tag den med ned på bordet.
Stil nu følgende spørgsmål til jer selv: 

”Hvilke mulige årsager kan der være til den valgte udfordring?”

• Formulér de ”mulige årsager” – en ad gangen. 
Skriv dem på en Grøn Post-It med en tuds (kun én på hver)
Og hæng den op på væggen under den valgte udfordring

















Dag 2



Erfa-grupper med drøftelse af følgende emner:

1. Kommunikation med medlemmer og gæster (1. sal over receptionen)

2.    Samarbejde med restaurant (i plenumlokale)

3.     Samarbejde mellem kontor/Greenkeeperne/Bestyrelsen (i plenumlokale)

4.     Hvilken retning skal GAF arbejde i 2022?  (i rummet bag baren)

OBS: Billeder med dokumentation er lagt ind på dag 3 – til præsentationen



Dag 3



DGU

Oplæg fra Morten Backhausen & Jonas Meyer



Kort præsentation fra ERFA-gruppernes arbejde på dag 2:



Erfa-grupper med drøftelse af følgende emner:

1. Kommunikation med medlemmer og gæster (1. sal over receptionen)

2.    Samarbejde med restaurant (i plenumlokale)

3.     Samarbejde mellem kontor/Greenkeeperne/Bestyrelsen (i plenumlokale)

4.     Hvilken retning skal GAF arbejde i 2022?  (i rummet bag baren)















Er der nogle af jer der – via de 2 oplæg (Viktor  og Birgitte)

og inspiration/samtaler med jeres kolleger –
har ”fundet” eller udviklet løsninger på én eller 
flere af jeres kommunikative udfordringer?



Sidste emne på årsmødet:                GolfBox
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