
Målsætning for Fanø Vesterhavsbads Golfklub 

 
1. Gennem samarbejde med Fanø Vesterhavsbad A/S, at medvirke til at fastholde 

og forbedre mulighederne for udøvelse af golfspillet på Fanø Golf-Links. 

 

2. At tilstræbe at medlemskontingentet og den betalte spilleret står i rimelig 

forhold til banens standard, tilhørende faciliteter og sæsonens længde. 

 

3. At sikre et passende medlemstal, som grundlag for Fanø Vesterhavsbads 

Golfklub 's fremtidige virke og som grundlag for Fanø Golf-Links fortsatte beståen 

og udvikling. 

 

4. At servicere klubbens medlemmer og sikre at det økonomiske grundlag herfor 

er til stede. 

 

5. At påvirke medlemmerne til at udøve golfspillet i henhold til golfreglerne og til 

at overholde almindelig golfetikette for derved, under behørig hensyntagen til 

naturen, at højne spillet og sikre glæden ved at færdes på Fanø Golf-Links. 

 

6. At tilstræbe at medlemmerne får mulighed for at udvikle deres spillefærdigheder 

og for at søge sportslige udfordringer. 

 

7. At realisering af punkt l. til 6. bedst opnås ved blandt andet følgende tiltag.  

• Under forudsætning af at Fanø Golf-Links er eller bliver til salg helt eller 

delvis, bør Fanø Golf-Links erhverves og sikres for klubbens medlemmer 

og gæster. 

• Fanø Golf-Links skal erhverves på en sådan måde, at området bringes 

udenfor al fremtidig økonomisk spekulation, både som golfbane og som 

naturområde. 

• Fanø Golf-Links, skal på kortere eller længere sigt helt eller delvis ejes og 

drives af Fanø Vesterhavsbads Golfklub. 

• Fanø Golf-Links skal, efter overtagelsen, i takt med at økonomien og den i 

klubben værende arbejdskraft tillader det, forbedres til højest tænkelige 

standard, og på en sådan måde, at naturværdierne og naturoplevelsen 

bevares. 

• Fanø Golf-Links skal sekundært i takt med at økonomien tillader det, 

suppleres med passende faciliteter. 

 

8. Som middel til at forfølge målet i punkt 7, hensættes en passende sum af 

klubbens midler på spærret konto eller i spærret depot, der kun kan frigives ved 

bestyrelsens motivering på en generalforsamling eller en ekstraordinær 

generalforsamling, under forudsætning af forsamlingens godkendelse jf. 

vedtægterne, dette gælder dog ikke renteafkastet. 

 

9. Bestyrelsen fremlægger, for at holde målet for øje, motiveret forslag til 

yderligere hensættelser på kommende generalforsamlinger.  

 

10. Denne målsætning for Fanø Vesterhavsbads Golfklub, har til hensigt at 

tilgodese medlemmernes behov og at sikre at brug af midler, som ligger udenfor 

klubbens driftsmæssige behov, gøres til en generalforsamlingsbeslutning. 

 

 

Godkendt af ordinær generalforsamling den 21. oktober 2000 


