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Sekretariatschefen rolle og arbejdsbeskrivelse 

Sekretariatschefens rolle er at være daglig leder af klubbens sekretariat, funktioner og medarbejdere. 

Sekretariatschefens er klubbens ansigt udadtil og den bærende kraft indadtil i klubben. Sekretariatschefens 

rolle er at lede en medlemsejet golfklub, der drives både som en forening og en forretning. 

Sekretariatschefen er repræsentant for klubben i alle henseender, undtaget udvalgsarbejdet. 

Klubbens udvalg kan anmode om sekretariatschefens deltagelse i møder, i de tilfælde som kræver det, dog 

med respekt for sekretariatschefens arbejdsopgaver. Det tilstræbes at sekretariatschefens deltagelse 

berammes til maksimalt at være 30 min.  

Sekretariatschefen varetager klubbens administration og daglige drift i overensstemmelse med bestyrelsens 

opsatte målsætninger, og sikrer at den daglige drift sker optimalt ud fra interessenternes forventninger og 

krav.  

Sekretariatschefen har ansvaret for koordinering af samarbejdet mellem Golfklub, Restaurant, 

Greenkeepere, Protrænere og Proshop i henhold til de procedurer og retningslinjer som bestyrelsen vedtager. 

Sekretariatschefens deltager i bestyrelsesmøder som referent og har taleret, dog uden stemmeret. 

Sekretariatschefen er født medlem af klubbens forretningsudvalg. 

Sekretariatschefen udarbejder i samarbejde med bestyrelsen årsregnskab og budget og er ansvarlig for den 

daglige styring af klubbens økonomi i overensstemmelse med det budget, bestyrelsen har vedtaget. 

Sekretariatschefen er beslutningsdygtig indenfor alle sager der ligger inden for ansvarsområderne.  

Sekretariatschefen godkender bilag og indkøb på op til kr. 20.000,- Dog forudsat at det er indenfor det 

vedtagne budget.  

Investeringer og Leasing skal godkendes af enten forretningsudvalg eller bestyrelse. 

Sekretariatschefen refererer til klubbens formand. (I formandens fravær, refereres der til klubbens 

næstformand)  

 

Sekretariatschefens arbejdsopgaver 

I dette bilag ses et uddrag af arbejdsopgaverne for sekretariatschefen. De er udarbejdet ud fra 

forudsætningen om at sekretariatschefen er eneste administrativt ansatte personale i klubben. I tilfælde af en 

ansat golfsekretær vil dele af arbejdsopgaverne blive overført til golfsekretæren.  

 

Arbejdsopgaverne kræver en fokuseret arbejdsindsats med særlig fokus på planlægning af de kommende 

sæsoner, hvorfor højsæsonen for det administrative personale starter ved årets begyndelse indtil sæsonstart, 

hvorefter de planlagte indsatser afvikles af både frivillige og personale i samarbejde henover sæsonen. 

 

Administrative opgaver i sekretariatet 

Løbende sikring af at klubben overholder gældende regler og overenskomster. 

Vedligeholdelse af medlemskartotek 

Behandling indkommen post og e-mails 

Ajourføring af informationstavler 

Opfyldning af scorekortprinter & baneguides 
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Arkivering 

Medlemsservice – ekspeditioner personligt, telefonisk, post eller e-mail. 

Godkende Kontingentopkrævninger fra bogholderi 

Godkende rykkerskrivelser til medlemmer  

Udlevering af bagmærker til nye medlemmer 

Tidsbestilling for grupper 

Servicering af greenfee gæster (foretages primært i proshoppen) 

Greenfee kontrol mellem Golfbox og indbetalinger 

Salg af medlemskaber, sponsorater, Company Days m.v. 

Forestå Company Days, salg og servicering før, under og efter afvikling 

Kontrol og registrering af greenfeebilletter 

Administratoransvarlig for Golfbox og andre administrationssystemer.  

Bestilling og udlevering, af DGU-kort 

Indkøb af kontorartikler og rengøringsartikler 

Scorekort, bestilling samt ændring 

Vedligeholdelse af informationer på hjemmeside på nettet, undtaget Klub i klub sider & udvalg 

Vedligeholdelse af kartotek til bagskabe samt opkrævning 

Statistik til relevante partnere herunder DGU, DIF osv.  

Statistik over antal medlemmer og greenfee gæster til bestyrelsen 

Kontaktperson til Dansk Golf Union 

Kontaktperson til kommunen, SIS Svendborg, og andre offentlige myndigheder 

Kontakt til banker og realkreditinstitutter 

Nøgleregnskab for klubhus - til bestyrelse og udvalgsmedlemmer 

Ansvarlig for optimal forsikringsdækning 

Anmeldelse og opfølgning ved forsikringsskader 

Fakturaudskrivning (sponsorer, annoncører, hoteller, mm.) 

Sponsorturnering/arrangement - planlægning og deltagelse 

Medlemsmøder - planlægning og deltagelse. 

Udarbejde og udsende nyhedsbreve 
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Udvalgsarbejde 

Medlem af forretningsudvalget 

Formand for sponsorudvalg 

- Kontakt til og vedligeholdelse af sponsorer 

- Udarbejdelse af sponsorkontrakter 

Samarbejde med og koordinere information til klubber i klubben 

Samarbejde med og koordinere information til udvalg 

 

Arbejde for bestyrelsen 

Deltage i bestyrelsesmøder som referent med taleret, uden stemmeret.  

Rapportering af relevant information til forretningsudvalg og bestyrelse 

Udarbejde generalforsamlingsmateriale   

Indkaldelse til generalforsamling 

Udsendelse af generalforsamlingsmateriale til medlemmer 

Deltage i generalforsamling som referent. Som medlem af klubben vil personalet have stemmeret på lige fod 

med andre medlemmer.  

Sørger for orientering af relevante emner til bestyrelse og udvalg 

Bistå udvikling af klubbens strategier med henblik på at imødegå fremtidige udfordringer. 

 

Personale/Forpagtere: 

Deltage i lønforhandlinger med greenkeeperne  

Deltage i ansættelse af alt personale og samarbejdspartnere 

Udfærdige ansættelsesbreve til ansatte 

Ansvarlig for sygdom statistik mv 

Ansvarlig for Ledergruppen (Pro, Restauratør, Proshop & Klub) 

Kursus for ansatte / eventuel selv deltage / indhenter kursusgodtgørelse  

Overenskomst for ansatte – forhandling med fagforbund 

Årlig samtale med pro & restauratør sammen med medlem af FU 

 

Banen: 
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Alt arbejde vedr. banen varetages af Chefgreenkeeper og Baneudvalg.  Sekretariatschefen inddrages i 

indhentning af tilbud af større investeringer og indkøb. 

 

Handicap 

Regulering af handicap for medlemmer der har spillet på udenlands bane. 

Årsrevision aktiveres, men klager behandles af handicapudvalget 

 

Turneringer 

Sekretariatschefen kan hjælpe til med opsætning af turnering 

Sponsor kontakt før turneringen omkring præmieliste og ydelser. 

Turneringsafvikling varetages af turneringsudvalget 

Sekretariatschefen er kontaktperson til DGU omkring DGU-relaterede turneringer, dog ikke DGU 

Danmarksturneringer.  

I Samarbejde med ansvarlige for regionsgolf, sørge for tilmelding til turneringen. 

 

Klubhus 

Bestilling og kvalitetskontrol af håndværkere 

Rengøringskontrol i samarbejde med husudvalget 

Aflæsning af vand, el og gas. Fakturere samarbejdspartnere for forbrug. 

 

Diverse 

Ansvarlig for afholdelse af Åbent hus og lignende 

Hjælpe med at finde frivillige ledere / hjælpere 

Deling af Best practice eksempler fra andre klubber 

Udarbejde eller hjælpe med at udfærdige ansvarsområder og kompetence for klubbens udvalg 

Indhentning af tilbud på større investeringer 
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Klubbens regnskab og økonomi varetages i dagligdagen af ekstern partner.  

Arbejdsopgaver for regnskab og økonomi 

Bogføring af bilag 

Opdatere økonomisystemer med budget og regnskab 

Budgetopfølgning og udarbejdelse af likviditetsoversigter efter behov. 

Rykkerskrivelse til restanter 

Afstemning kasse, bank osv.  

Afstemning debitorer, kreditorer, medlemsrestance, greenfee. 

Lønningsregnskab –inkl. totalafstemning til bogholderi 

Betaling af godkendte fakturaer  

Afslutning af årsregnskab i samarbejde med revisor 

Udarbejdelse af investeringskalkuler i samarbejde med chefgreenkeeper. 

Udarbejdelse af månedsbalancer til bestyrelse og udvalg 

Afregning af moms, skatter og afgifter. 

 

 

Vedtaget februar 2019 
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