FG 2022: KIK politik
Baggrund
En ”Klub i Klub” (KiK) er en samling af medlemmer i Furesø Golfklub, som via aktiviteten i KiK’en skaber
rammen om et engageret netværk i og omkring golfspillet i Furesø Golfklub. De kontakter og venskaber,
som medlemmer får i klubben, er betydningsfulde både for en god kluboplevelse og for medlemmernes
klubloyalitet. Mange FG medlemmer har gode uformelle sociale relationer i klubben.
En (KiK) er en formel samling af klubmedlemmer, der spiller ugentlige turneringer og hygger sig sammen på
nærmere aftalte og bookede tider. Det er som de uformelle spilleformer en effektiv ramme for at danne
relationer, der skaber netværk og giver gode fælles oplevelser.
Strategi
Vi ønsker, at tilbuddene skal dække bredt, så der er et tilbud til alle voksne medlemmer i klubben: kvinder,
mænd og seniorer - såvel erhvervsaktive som ikke erhvervsaktive. Sociale klubrammer for begyndere,
juniorer og elite er dækket ind af disses egne aktiviteter.
Erfaringsmæssigt ved vi, at ca. 1/4 af klubbens medlemmer benytter tilbuddene fra en eller flere
eksisterende KiK.
Politik
FG definerer følgende rammer for KiK for at tilgodese klubbens strategi:
 Turnering: Der skal spilles turnering efter offentliggjorte turneringsbetingelser, som ikke må være i
strid med FG’s generelle turneringsbetingelser. KiK bestyrelser kan få adgang til turneringsmodulet i
GolfBox.
 Vedtægter og underafdelinger: Alle KiK skal have vedtægter, der skal godkendes af FG. En KiK kan
have en underafdeling.
 Spilletidspunkter: Vi ønsker at give KiK mulighed for at spille på faste tidspunkter ved, at klubben
forud reserverer tider på banen. Spilletider skal tildeles på en måde, så KiK kan dyrke deres
aktiviteter, samtidig med at dette ikke opfattes som en større ”gene” af andre medlemmer. Således
ønsker klubben ikke at give faste spilletider til KiK, hvor der er mest pres på banen, som f.eks.
weekender og på helligdage.
 Antal medlemmer: Antallet af medlemmer skal være mindst 60 for at kunne reservere tid til 18
huller, og mindst 30 for 9 huller. For at tælle som medlem skal der betales kontingent til KiK’en og
der skal føres et medlemsregister. Alle KiK skal aflevere en medlemsliste, så sekretariatet kan
registrere, hvem der er medlem af hvilke KiK.



Åben for alle: En KiK skal være åben for alle medlemmer efter objektive kriterier fastsat i
vedtægterne.
Markedsføring: En KiK skal markedsføres, så alle er bekendte med mulighederne for at kunne spille
med.

Der er noteret følgende KiK’er, som kan rummes inden for definitionen: Den Grønne Dameklub,
Dameklubben, Dagdriverne, Senior klubben, Herreklubben, Old boys.
KIK Match
Der afholdes en gang om året en KiK match. KiK matchen afvikles som en gunstart på en KIK spilledag af
ovennævnte KiK’er, der også bestemmer om andre hold skal inviteres med. Hold størrelsen afhænger af
tilmeldte KiK’er.
Løbende evaluering
Antallet af KiK, Rammer (herunder spilletidspunkter) og Muligheder evalueres løbende af bestyrelsen.
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