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SportsPark Blaavandshuk Resort, Oksbøl
”Omdrejningspunktet”



SportsPark Blaavandshuk – Info & Fitness i Blaavand

DIREKTE I HJERTET AF BLÅVAND 

”100% ejet af centret i Oksbøl”



SportsPark Blaavandshuk Golfcenter
”Partneraftale”



SportsPark WesCoast Minigolf 
Mediapartner



SportsPark Blaavandshuk ???

3 nye aktører/aktiviteter på vej ind…



Tak for nu…



Strategiske beslutninger

• Hvem har opgaven 
med at skabe visioner 
for fremtiden?

• Hvordan er rollen med 
leder og bestyrelse?

• Hvad skal Sportspark 
Blåvandshuk måles 
på?

Aktivitets- og 
foreningsudvikling

• Hvordan samarbejder 
I med de lokale 
foreninger? 

• Hvordan arbejder I 
med 
aktivitetsudvikling og 
tendenser?

Kommunikation 
og marketing

• Hvorfor er salg og 
marketing vigtigt?

• Hvordan arbejder ud 
med kommunikation?

Fokus på tre grene af strategisk ledelse
Strategisk ledelse er en bevidst proces om at prioritere indsatser 
for at nå langsigtede, overordnede og helhedsorienterede mål



Ledernes arbejdsopgaver
Hvilke opgaver udfører lederne selv?

• Daglig ledelse: Fordele opgaver mellem 
medarbejdere, have kontakt med brugere, 
styre energiforbrug

• Budget og planlægning: Udarbejde og følge 
op på budget, planlægge og se ud i fremtiden

• Aktiviteter: Tilrettelægge og udbyde 
aktiviteter/events, sikre høj udnyttelse af 
faciliteter i anlægget

• Rengøring og vedligehold: Klargøre og sikre 
rammerne

Udføres af stort 
set alle ledere

Udføres af stort 
set alle ledere

Udføres af ca. to 
ud af tre ledere

Udføres af ca. hver 
anden leder
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