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§1. Attraktiv og rummelig arbejdsplads for ansatte og frivillige  

Viborg Golfklub har følgende målsætninger som arbejdsplads: 

Viborg Golfklub arbejder aktivt for at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads for ansatte 

og frivillige. Det betyder, at der er fokus på trivsel og udvikling for både ansatte og frivillige, 

og at klubben aktivt arbejder for at sikre optimale arbejdsbetingelser. Ligeledes prioriteres det 

højt, at ansvar og selvstændig beslutningskompetence følges ad. Viborg Golfklub arbejder 

aktivt for at sikre jobmuligheder til personer med nedsat arbejdsevne i det omfang dette er 
muligt. 

En vigtig del af ovenstående målsætning er at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for de 

ansatte. Derfor har Viborg Golfklub vedtaget retningslinjer, som omfatter de dele af 

virksomheden, der er underlagt Viborg Golfklubs personaleansvar:  

 Greenkeepere  

 Pedeller  

 Sekretariatet 

 

Golf Caféen og Golfshoppen er bortforpagtede, hvorfor de ikke er omfattet af Viborg Golfklubs 

arbejdsgiveransvar for arbejdsmiljø. 

 

Men Viborg Golfklub forventer, at både Golf Caféen og Golfshoppen sikrer det bedste mulige 

arbejdsmiljø for de ansatte.  

 

Målsætningen om et godt arbejdsmiljø søges opfyldt på følgende måde:  

 

 

§2. Arbejdsmiljøgruppe   

Viborg Golfklub har ikke et antal ansatte, som lovmæssigt kræver oprettelse af en formel 

arbejdsmiljøorganisation.  

 

Da klubben alligevel ønsker at strukturere arbejdet med arbejdsmiljøet bedst muligt, 

nedsættes en arbejdsmiljøgruppe, der har til opgave at koordinere arbejdet. 

Arbejdsmiljøgruppen har ikke den samme formelle kompetence som en arbejdsmiljø-

organisation og på samme måde nyder medarbejderrepræsentanten ikke samme rettigheder 

som en valgt sikkerhedsrepræsentant.   

 

Der nedsættes en arbejdsmiljøgruppe bestående af:   

 Golfmanageren  

 Chefgreenkeeperen  

 En medarbejderrepræsentant 

 Et bestyrelsesmedlem 

 

Medarbejderrepræsentanten vælges på ulige år blandt alle ansatte, der ikke udfylder en 

ledende funktion i klubben. Såfremt medarbejderrepræsentanten ikke længere er ansat vælges 

en ny medarbejderrepræsentant for den resterende del af perioden.  

 

 

§3. Uddannelse  

Alle ansatte medlemmer af arbejdsmiljøgruppen får tilbud om at deltage i arbejdsmiljø-

uddannelsen. 
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§4. Arbejdsmiljøgruppens opgaver 

Det er arbejdsmiljøgruppens opgaver at:  

 

 Sikre en korrekt udarbejdelse af og opfølgning på APV  

 Sikre at virksomheden behandler farlige stoffer korrekt   

 Sikre, at alle nærved ulykker registreres og gennemgås med henblik på at vurdere, 

hvorvidt potentielt farlige arbejdsområder/opgaver kan elimineres/forbedres 

 Behandle aktuelle sager vedr. arbejdsmiljø  

 

 

§5. Mødeaktivitet 

Arbejdsmiljøgruppen afholder møder efter behov – dog mindst 1 møde årligt. 

 

Dagsorden for møderne skal som minimum indeholde: 

 

1. Opfølgning på APV  

2. Opfølgning på registrering af nærved-ulykker 

3. Besigtigelse af arbejdspladsen, hvis og i det omfang, der er konkret behov 

herfor 

4. Vurdering af opbevaring af farlige stoffer 

5. Aktuelle sager  

6. Eventuelt  

 

Golfmanageren indkalder til møderne og skriver referat, der gøres tilgængeligt for alle ansatte. 

  

Referaterne fra arbejdsmiljøgruppens møder medtages på førstkommende bestyrelsesmøde til 

behandling. 

 

 

§6. Arbejdspladsvurdering (APV) 

Der udarbejdes hvert 3. år APV for alle ansatte i virksomheden.  

 

Udgangspunktet for APV’en er de af DGU til formålet udarbejdede spørgeskemaer.  

 

Det er arbejdslederens ansvar, at der udarbejdes APV.  

 

 

§7. Registrering af nærved-ulykker  

En ”nærved ulykke” – er en ulykke der er blevet afværget uden skade. 

 

Der foretages registrering af nærved-ulykker. 

 

Disse registreringer udgør et godt udgangspunkt for at udpege farlige arbejdsområder og sikre 

mod uheld.  

  

Alle registreringer opbevares tilgængeligt for de ansatte og sikkerhedsgruppen vurderer på 

hvert møde registreringerne.  

 

 

§8. Farlige stoffer  

Det er chefgreenkeeperens ansvar, at alle farlige stoffer i greenkeepergården behandles 

korrekt herunder: 

 

 At stofferne opbevares korrekt  

 At stofferne er korrekt registreret  
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 At der er udarbejdet datablade på alle farlige stoffer og disse er tilgængelige for de ansatte 

 At det er tydeligt angivet for de ansatte, hvor databladene kan findes 

 

 

Ovenstående er vedtaget af bestyrelsen  

på bestyrelsesmødet den 16. juni 2011 

 

 

Bestyrelsens underskrifter 

 


