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Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 

 
 
Tid:  Fredag, den 6. januar 2017 kl. 08.00 
 
Fremmødte: Formand  Niels Kiil   (NK) 

Næstformand Ib Møller Pedersen  (IMP) 
 Sportsansvarlig Kai Jørgensen  (KJ) 

Bestyrelsesmedlem Marianne D. Jensen  (MDJ) 
Golfmanager  Kjeld Rasmussen  (KR) 
Chefgreenkeeper Per Knudsen   (PK) 
Golftræner   Niels Erik Hansen (NEH) 
 

Afbud: Turneringsansvarlig  Jannik Wulff  (JW) 
 
Referat: 
 
17-001 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. og 23. november 2016 blev godkendt og 
underskrevet af bestyrelsen. 

 
17-002 Årsafslutning 2016 samt medlemsstatus 

KR fremlagde saldobalance pr. 31/12-2016. Da alle fakturaer vedrørende 2016 endnu 
ikke er kommet ind, var det for tidligt at konkludere noget om regnskabet. Regnskabet 
laves færdigt og godkendes ved revisor inden næste bestyrelsesmøde 

  
KR gennemgik medlemssituationen. I forhold til samme periode sidste år, er der 31 
færre medlemmer. 

 
17-003 Investeringsplan, maskiner 

PK gennemgik investeringsplanen, hvor der er byttet om på anskaffelsen af nogle 
maskiner mellem 2018 og 2017. Bestyrelsen besluttede at afvente tilsagn om nye 
maskiner, til der er mere sikkerhed omkring økonomien for 2017. 
 

17-004 Likviditet 
KR gennemgik likviditeten, som p.t. udviser et større træk på kassekreditten end 
tidligere år. Det skyldes primært de store investeringer i Solcelleanlæg, Varegård og 
møbler. Der udestår stadig at afklare om driftsbesparelserne kan leve op til det 
forventede. KR fremlægger til næste bestyrelsesmøde en oversigt over ændringen i 
driftsudgifterne efter ibrugtagningen af solcellerne og pillefyret. 
 
KR oplyste, at han efter aftale med banken havde udskudt betaling af løbende regninger 
fra december, ekskl. Lønninger til februar 2017, når kontingenterne indbetales. ( NK har 
senere efter mødet haft kontakt til banken og revisor og aftalt, hvorledes der hankes op 
på styringen af likviditeten.) 
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17-005 Orientering fra FU, ledelsesteam og områdeansvarlige 
FU 
NK orienterede om at Bridgeklubben har opsagt aftalen med Golfklubben den 6. 
december, men ønsker at fastholde deres hjemmeside på klubbens hjemmeside. 
Bestyrelsen godkendte, at bridgeklubben kan beholde hjemmesiden. KR undersøger 
vilkårene til næste møde. 

 
 Manager 
 KR er i gang med, at undersøge muligheden for hulmursisolering af shop- og 

administrationsbygningen. Bygningen er fra 1925. 
 

Sportsansvarlig 
Der er tilmeldt 7 hold til regionsgolf. Der holdes opstartsmøde med juniorudvalget om 
den kommende sæson. 

 
Banen 
Viborg Kommune har været på besøg omkring oprensning af søen ved hul 3 Pay & Play 
og hul 20. Såfremt vi får tilladelse vil arbejdet blive planlagt udført i efteråret 2017. 

 
2017 bliver et driftår uden særlige baneomlægninger udover ændringen hul 2/hul 6, 
som blot er flytning af teestederne. 

 
17-006 Begynderforløb 2017 

Begynderforløbet blev drøftet. På baggrund af en begrænset tilstrømning af 
prøvemedlemmer i 2016 besluttede bestyrelsen, at reducere prisen på 
prøvemedlemskabet til 995 kr. Prøvemedlemskabet skal gælde hele kalenderåret, men 
prisen vil blive modregnet såfremt man melder sig ind som medlem, inden 3 måneder.  
 

17-007  XL-Golf 
KR fremlagde den foreløbige interne afregning mellem XL-klubberne pr. 30. september. 
Bestyrelsen debatterede fordele og ulemper ved XL ordningen, og om den har den 
ønskede effekt af, at være et medlemsgode. XL ordningen drøftes igen på 
bestyrelsesmødet inden sommerferien. 

 
17-008 Resultat af afstemning i Erhvervsklub vedrørende 2017 projekt 

Afstemningen i erhvervsklubben afsluttes fredag den 13. januar, hvorefter projektet til 
2017 offentliggøres overfor erhvervsklubben og klubbens medlemmer. 

  
17-009 Flytning af kontoret til stueplan 

KR fremlagde forslag fra KPF til indretning af kontor i stueplan, som er et af de projekter 
Erhvervsklubben stemmer om at gennemføre i 2017. Det vil medføre nogle ændringer 
på 1. sal, som der skal laves en tegning på. KR udarbejder en samlet oversigt, og 
inviterer klubberne-i-klubben (KiK) til møde med henblik på, at inddrage dem i løsningen 
så det bliver en samlet løsning der også kan bruges af KiK.   
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17-010 Sponsorater 
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at udlicitere salg af sponsorater. Markedet 
undersøges af IMP, NK og KR inden næste bestyrelsesmøde. 

 
17-011 Planlægning af generalforsamling. 

Den kommende generalforsamlings kandidater til de forskellige bestyrelses- og 
suppleantposter blev drøftet. NK kontakter kandidaterne. 

 
17-012 Bestyrelsesmøder 1. halvår 

Følgende mødedatoer blev besluttet: 

 Onsdag den 22. februar kl. 17.00 

 Onsdag den 15. marts Generalforsamling 

 Tirsdag den 11. april  

 Mandag den 8. maj 

 Bestman golf 2. juni kl.13 

 Onsdag 7. juni 
 
17-013 Værdier 

På baggrund af de vedtagne værdier drøftede bestyrelsen hvordan man implementer 
værdierne og hvilke ændringer i organisationen det vil medføre for at implementere 
dem. 
Bestyrelsen blev enig om at følgende fokusområder var vigtige: 

 Økonomi/likviditet 

 Organisation/struktur/rammer 

 Managerens arbejdsområder 

 Synlighed af manager og bestyrelse 

 Kommunikation 

 Trænerens rolle 

 Medlemmernes tilhørsforhold 

 Kontinuitet og kvalitet i den daglige drift 

 Fysiske rammer 
 
17-014 Eventuelt 

Bestyrelsen var enig om, at indstille et medlem som æresmedlem. NK orienterer 
vedkommende om bestyrelsens hensigt. 

 
Klubben har fået henvendelse om at få lavet et nyt gulv i Caféen i stedet for de 
nuværende røde fliser. KR undersøger nærmere med arkitekt og leverandøren. 

 
Mødet sluttede kl. 14.30 
 
Referent: 
Kjeld Rasmussen 
 
[Underskrifter] 
 


