
Præsentation af Peter Mosdal Jensen 

Jeg er opvokset i Allingåbro og har fra barnsben færdedes i det område hvor 
golfklubben ligger i dag, og har som nær ven af Sejr Jensen fulgt med i 
golfbanens tilblivelse og udvikling fra de allerførste ideer. Selv har jeg spillet 
golf i i klubben siden 2003, da mit venstre knæ definitivt satte en stopper for 
fodboldkarrieren. Jeg kom hurtigt med i onsdagsherrerne og var i to år med til 
at organisere og planlægge aktiviteterne. Fra 2006 blev jeg involveret i 
juniorarbejdet med Lille Bjørn træningen og udviklingen af den årlige juniorlejr, 
da min søn begyndte til golf. I 2008 blev jeg valgt til juniorudvalgsformand og i 
efteråret samme år kom jeg ind i bestyrelsen i 2008. Jeg brænder stadig for 
juniorarbejdet, men fremadrettet trapper jeg alligevel ned for mit engagement 
i juniorarbejdet, da jeg synes der er mange andre spændende udfordringer at tage fat i og fordi min søn 
ikke længere selv er junior. 

De seneste 10 år i bestyrelsen har jeg ud over juniorudvalget også stået i spidsen for eliteudvalget, ligesom 
jeg i alle årerne også har været med i baneudvalget, de sidste par år som formand. I de sidste to har  vi i 
udvalget brugt tiden på at udvikle en vedligeholdelses- og udviklingsplan, der skal målrette vores ressourcer 
i at skabe en endnu bedre bane og golfoplevelse for klubbens gæster og medlemmer. Det er lykkedes at 
styrke udvalgets faglighed gennem Henrik Jacobsen, der har stor erfaring som banearkitekt, samt i kraft af 
Stigs uddannelse som greenkeeper.   

I bestyrelsen har jeg fungerer jeg pt. som næstformand, men har tidligere i en to-årig periode fungeret 
klubbens formand, hvor jeg har aktivt har bidraget til at udvikle klubbens forretning og skabe en langsigtet 
bæredygtig økonomi.  

Jeg genopstiller til bestyrelsen fordi jeg brænder for at være med til at videreudvikle både klubben og 
banen fremadrettet. Jeg har stor erfaring i bestyrelsesarbejdet, ligesom jeg har et bredt netværk i vores 
naboklubber, som jeg kan trække på. Jeg er desuden uddannet økonom, med speciale i strategi og ledelse 
og vil gerne bidrage med både min erfaring og kompetence til at forsætte klubbens sunde økonomiske og 
organisatoriske udvikling, hvor jeg bla.  vil arbejde for at få en dygtig golfmanager og træner, der kan styrke 
sekretariatet, salgs- og sponsorarbejde, rekruttering og fastholdelse af medlemmer, såvel som 
klubmedlemmerne golffærdigheder. Ligeledes vil jeg arbejde for at styrke indsatsen og investeringen i 
banens vedligeholdelse og forsatte udvikling, Netop banen er klubbens vigtigste aktiv og grundlaget for 
aktiviteten i klubben.  I den forbindelse vi jeg også arbejde for at alle såvel medlemmer som gæster får en 
god golfoplevelse når de spiller på banen krydret med en flot naturoplevelse. Jeg vil arbejde på at vi i 
klubben målrettet arbejder på at hæve kvaliteten af banen indenfor ansvarlig økonomiske rammer og at vi i 
samarbejde med greenkeeperstaben fremadrettet får styrket information og kommunikationen omkring 
banens udvikling og vedligeholdelse. 


