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Hammel Golf Klub 
 

Siden Hammel Golf Klubs start for 25 år siden har varetagelsen af klubbens daglige ledelse og drift 
været udført af den til enhver tid siddende bestyrelse. I de første pionersår blev al kommunikation 
o. lign varetaget af formanden, aften og weekend. De senere år ved bemanding af Sekretariatet 
med en Klubsekretær som har haft skiftende opgaver hen over årene. 

Hammel Golf Klub har, med andre ord, været afhængig af at bestyrelsesmedlemmer og andre 

frivillige har kunnet (og villet) yde en stadig større indsats i forbindelse med den daglige drift. 

Henover de 25 år har rigtigt meget ændret sig, der stilles større krav fra det offentlige, der er 

kommet flere medarbejdere og selv om Hammel Golf Klub, i lighed med de fleste andre 

golfklubber, har et vigende medlemstal, så er der stadig flere daglige opgaver som kræver 

tilstedeværelse i dagligdagen. 

I de seneste år har vekslende bestyrelser drøftet om det var tid til at også Hammel Golf Klub 

ansatte en daglig leder som kunne sikre en tættere opfølgning på og styring af den daglige drift. I 

flere år var vi ”skræmt” af de første erfaringer med titler som Golfmanager, Direktør og 

Forretningsfører i forskellige golfklubber. Der var for mange historier om dårlige løsninger hvor det 

blot blev en yderligere omkostning for klubben, uden at de forventede gevinster i form af bedre 

service for gæster og medlemmer, større fokus på at tiltrække og fastholde sponsorer og – ikke 

mindst – en større samlet indtjening blev indfriet. 

Så efter moden overvejelse, og efter at have indhentet erfaringer fra venskabsklubber der i flere år 

har haft en Golfmanager ansat, har Bestyrelsen nu besluttet at tiden er moden til at Hammel Golf 

Klub ansætter en Golfmanager. 

Bestyrelsen har ønsket at besætte stillingen med en person som har et indgående kendskab til de 

specielle forhold der er i en golfklub. Samtidig har det været vigtigt at det er en person som 

brænder for opgaven og som ikke hænger i en klokkestreng, men ser på hvor der kan gøres en 

positiv forskel som tjener Hammel Golf Klub bedst muligt. Den ideelle kandidat har endvidere et 

indgående kendskab til netop Hammel Golf Klubs særlige miljø og specielle udfordringer. 

Det er en fornøjelse at kunne meddele at det er lykkedes at finde en sådan person.  

Poul Ditlev – som de fleste (hvis ikke alle) kender - har takket ja til at tage udfordringen op. Poul 

Ditlev har tjent Hammel Golf Klub trofast i mange år og ydet en meget stor frivillig indsats, blandt 

meget andet har han, siden 2005, været medlem af Hammel Golf Klubs bestyrelse. Poul Ditlev er 

tiltrådt den 1.november 2017. For god ordens skyld skal nævnes at Poul Ditlev samtidig med sin 

ansættelse udtræder af Hammel Golf Klubs bestyrelse. 

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Poul Ditlev og til at dette samarbejde styrker indsatsen 

for at gøre Hammel Golf Klub til den foretrukne golfklub i det østjyske. 

 

Bestyrelsen 

Hammel 5. november 2017 

 

                                                                                                                                                  


