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Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 

 
 
Tid:  Onsdag, den 22. februar 2017 kl. 17.00 
 
Fremmødte: Formand  Niels Kiil   (NK) 

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

Bestyrelsesmedlem Gitte H. Henriksen  (GHH) 
Golfmanager  Kjeld Rasmussen  (KR) 
Chefgreenkeeper Per Knudsen   (PK) 
Turneringsansvarlig  Jannik Wulff  (JW) 
 

Afbud: Golftræner   Niels Erik Hansen (NEH) 
 
Referat: 
 
17-015 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. januar 2017 blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 

 
17-016: Regnskab 2016 

KR fremlagde det foreløbige regnskab. KR og NK har møde med revisionen den 24/2 om 
et par poster som kan forskyde resultatet. De poster som ikke bliver berørt ved 
revisionsbesøget blev drøftet. NK fremsender det endelige regnskab hurtigst muligt 
efter weekenden til den øvrige bestyrelse. 
 

17-017: Beretning 2016 
Beretningen blev gennemgået og endelig udformning afventer møde med revisionen. 
Endeligt udkast sendes til bestyrelsen i den kommende uge. 
 

17-018: Økonomisk status pr. 31/1. 
KR fremlagde saldobalancen pr. 31/1. Da det er tidligt på året gav det ikke anledning til 
kommentarer. 
 

17-019: Likviditet 
 KR gennemgik likviditeten som bestyrelsen tog til efterretning. 
 
17-020: Budget 2017  

Budgettet for 2017 blev justeret med allerede kendte beløb. Et nyt budget gøres klar til 
generalforsamlingen. 

 
17-021: Orientering fra FU, ledelsesteam og områdeansvarlige 
 

FU 
FU har ikke afholdt møde inden bestyrelsesmødet. 
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 Manager 
 KR fremlagde en oversigt over ændringerne i energiforbruget de seneste 3 år. Det 

fremgik, at solcellerne havde medført en besparelse på ca. 30.000 KwH. Det er endnu 
for tidligt at vurdere pillefyret, da det kun har været i drift i tre måneder. 

 
 Banen 
 PK fortalte at Svend Bichel stopper som frivillig og klubbens repræsentant i 

Naturparken. PK foreslog at Ole Riger Kudsk indtræder i stedet, hvilket bestyrelsen 
godkendte. 

 
 PK har netop indberettet miljøbelastningstal til miljøministeriet og rapporten er 

offentliggjort på hjemmesiden. 
 
 Sportsudvalget 
 Der har været møde i juniorudvalget. Der afholdes forældremøde den 16. marts 2017, 

og sæsonen starter 3. april. 
 
 KJ har givet tilsagn om at klubben lægger bane til en juniorkredsturnering i foråret. 
 
17-022: Generalforsamling 2017  
 Planen for den kommende generalforsamling blev gennemgået. 
   
17-023: Fribilletter til Passive medlemmer 

NK motiverede et forslag fra et medlem om at passive medlemmer skulle modtage en 
greenfeebillet. Bestyrelsen blev enig om at give to billetter til Par-3 banen i stedet. 

 
17-024: Eventuelt 
 Intet at bemærke. 
 
Mødet sluttede kl. 19.30 
 
Referent: 
Kjeld Rasmussen 
 
[Underskrifter] 
 


