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Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 

 
 
Tid:  Tirsdag, den 21. marts 2017 kl. 19.00 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen  (MA) 

Næstformand Verner Veedfald   (VV) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup   (SB) 

Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard  Jensen (AB) 
Sponsoransvarlig Carsten Jensen   (CJ) 
Suppleant  Uffe Steffensen  (US) 
 

Afbud: Ingen 
 

 
Referat: 
 
Formanden indledte med at byde velkommen til dette første ordinære bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen og specielt velkomst til US, der som suppleant er inviteret for at belyse nogle 
juridiske spørgsmål og opdatere bestyrelsen omkring DGU. 
 
Normalt ville golfmanager, chefgreenkeeper og golftræner være indkaldt til bestyrelsesmødet, men 
den valgte bestyrelse ønsker at afholde første møde ”alene”  
MA har orienteret Per, Kjeld og Niels Erik herom. 
 
17-026 Referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet fra det konstituerende møde blev godkendt og underskrevet. 
 
17-027 Konstituering og valgperiode 

MA orienterede om, at han har været i kontakt med Lars Kildedal, der blev valgt som 
suppleant på generalforsamlingen. Det er aftalt, at de mødes snarest til en snak om 
valget etc. 

 
 Valgperioder, hvem som er valgt for et år, og hvem som er valgt for to år, blev drøftet 

og aftalt udsat til en beslutning senere på året. 
 
17-028 Forretningsorden 

Den gældende forretningsorden for bestyrelsens arbejde blev gennemgået. Ingen havde 
ønsker om ændringer for nærværende, og det blev besluttet, at der fortsat arbejdes 
efter denne. MA sørger for at den kan underskrives på næste møde. 
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17-029 Mødeplan for 2017 og deltagere 
Mødeplan for kommende bestyrelsesmøder blev aftalt: 

  
 Onsdag, den 19. april 2017 kl. 17.00 
 Onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.00 
 Onsdag, den 21. juni 2017 kl. 17.00 
 

Det blev aftalt, at yderligere møder sættes i kalenderen efterhånden som arbejdet 
skrider frem. 
 
Der har tidligere været tradition for at golfmanageren, chefgreenkeeperen og 
golftræneren deltager i bestyrelsesmøderne. Dette ønsker den nuværende bestyrelse at 
fortsætte. MA orienterer dem om dette, herunder de aftalte mødetidspunkter. 
 

17-030 Status på FU’s arbejde 
MA og VV orienterede om arbejdet i FU siden generalforsamlingen. 
MA startede torsdag til morgenkaffe med alle ansatte i sekretariat, proshop, café 
 og greenkeepergård. Her blev den nye bestyrelse præsenteret, og der blev givet en kort 
orientering om de primære fokusområder for det kommende bestyrelsesarbejde, 
herunder bl.a. arbejdet med  
 

 at stabilisere klubbens økonomi  

 at kommunikere åbent med medlemmerne 

 at skabe mere sammenhold blandt  medlemmerne, og 

 at fastholde og helst udvide medlemskredsen 
 
Bestyrelsen agter at give klubbens økonomi et ”kasseeftersyn” ledet af FU. 
 
Der har været afholdt et møde med Niels Erik Hansen. Det blev aftalt, at der snarest skal 
ske en forhandling af det fremtidige samarbejde, med primær fokus på besparelser og 
begynderarbejdet. 
 
Der har været afholdt møder med Per Knudsen. Det er aftalt, at Per gennemgår de 
omkostningskonti han er ansvarlig for, med henblik på at søge mulige besparelser. 
Herudover er det aftalt med Per, at han udover at være ansvarlig for baneanlægget, 
også indtil videre er ansvarlig for klubbens bygninger, og han vil snarest komme med et 
bud på, hvilke akutte reparations- og vedligeholdelsesarbejder vi har, så vi kan 
afstemme budgettet hermed. 
 
Det samme gør sig gældende omkring klubbens maskinpark, hvor vi har gennemgået 
denne og aftalt, at der ikke er akut behov for nyinvesteringer i 2017.  Der er 2 maskiner, 
som vil kræve reparation for at kunne komme i drift igen.  Omkostning hertil vurderes 
ved budgetgennemgang. 
 
Vi har haft en længere gennemgang med Kjeld Rasmussen om administrative 
procedurer, herunder gennemgang af arkivering af klubbens dokumenter, 
adgangskoder, passwords mm. 
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MA har haft en drøftelse med Sydbanks direktør Torben Wulff og aftalt, at klubbens 
fremtidige engagement med banken forhandles med udgangspunkt i det budget, som 
bliver resultatet af ”kasseeftersynet”  
 
MA har fået en oversigt fra Niels Kiil på udestående sager med henblik på at sikre, at der 
ikke er noget som ”tabes på gulvet” i overgangen. 
 
Der er aftalt møde med andre klubber i XL samarbejdet. 
 
Der er endnu ikke aftalt møde med Cafeen, da der udestår en opsamling af data inden. 
Mødet afholdes snarest. 
 
Aftalt at MA deltager i Erhvervsklubbens møde for at give en orientering og svare på 
spørgsmål. MA tager en drøftelse med Erhvervsklubben omkring forventet overskud til 
flytning af sekretariatet. Det er bestyrelsens opfattelse, at en flytning ikke må belaste 
klubbens økonomi. Der skal derfor være vished for, at omkostningerne kan holdes 
indenfor det overskud, Erhvervsklubben forventer at kunne give hertil, inden der 
igangsættes noget.  

 
17-031 Rapport fra udvalgsansvarlige 

AB orienterede om sin deltagelse i DGU´s repræsentantskabsmøde i Kolding. AB fik et 
rigtig godt udbytte af sin deltagelse og har med DGU’s udviklingskonsulent drøftet 
arbejdet med at fastholde medlemmer i klubben, samt få et effektivt begynderarbejde.  
AB tager kontakt til begynderudvalget og arbejder med supplering af medlemmer. 
 
SB har haft et godt møde med juniorer og forældre for planlægning af den kommende 
sæsons arbejde. Det har hidtil været praksis, at en junior kan tage en ven med uden 
beregning for at give interesse for golf til andre. Det blev aftalt, at dette kan udvides til 
vennens forældre. 
 
Status på indretning af et lokale til juniorer i forbindelse med flytning af sekretariatet 
blev efterlyst. Aftalt at dette drøftes igen, når flytning besluttes. 
 
CJ har fået oversigt over sponsorater, og i den forbindelse hvilke som udestår. CJ har 
drøftet dette med Claus Hermann, som deltager i sponsorarbejdet. Den umiddelbare - 
tidlige – vurdering er, at det kan blive svært at nå de budgetterede indtægter, men en 
gennemgang skal afklare dette. 
 
Der har desværre som en konsekvens af udfaldet af generalforsamlingen været flere 
afbud til turneringsledelse, og VV arbejder nu på at finde andre kandidater. VV 
indkalder snarest turneringsudvalget for at se på sammensætning og drøfte arbejdet i 
øvrigt. 
 
US indgår som formand for baneudvalget. 
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17-032 Status på kontingentindtægterne 
MA og VV har startet arbejdet på at skabe sig et overblik over kontingentindtægterne. 
Det på generalforsamlingen forelagte budget opererer med en kontingentindtægt på 
TDKK 5.850. 

 
 Efter den aktuelle fakturering og bogføring vil indtægterne fra den aktuelle 

medlemskreds blive i niveauet TDKK 5.450, måske lidt højere. Der arbejdes pt. på en 
afstemning. I forhold til sidste års tal er der et stort fald, som kan tilskrives 
medlemsnedgangen på netto 31 og væsentligst ændringer indenfor medlemskategorier 
og  nedsættelse af kontingenter for nogle grupper. Særligt gruppen flex 9 huller betyder 
stor indtægtsnedgang. 

 
 Så snart en endelig afstemning er foretaget, og restancer er vurderet,  ligesom en 

vurdering af forventet tilgang er foretaget, vil et revideret budget for 
kontingentindtægter blive udarbejdet, og det vil indgå i ”kasseeftersynet” 

 
17-033 Ledelse af klubben 

Golfmanageren fratræder sin stilling med udgangen af april og har noget ferie, som skal 
afvikles inden. 

  
 Det er bestyrelsens opfattelse, at ansættelse af en ny golfmanager sættes på hold indtil 

andre mere presserende opgaver er løst, og økonomien viser basis for gagen til denne. 
 
 Indtil da vil de opgaver som golfmanageren hidtil har løst blive varetaget af FU med 

assistance af chefgreenkeeper og golftræner. Herudover indkaldes frivillige hjælpere til 
specifikke opgaver. 

 
 Arbejdet med at finde en ny golfmanager forventes, som det ses pt., igangsat efter 

sommerferien. 
 
17-034 Sponsorater / anden indtægtsskabelse 

Status på sponsorater er drøftet under tidligere punkt. 
 
 Andre muligheder for indtægtsskabende aktiviteter blev drøftet, og det blev aftalt, at 

der tages kontakt til Claus Hermann for en drøftelse heraf. 
 
 Vigtigt er det, at der findes større indtægter til at erstatte de vigende 

kontingentindtægter, og bestyrelsen aftalte at prioritere dette arbejde højt. 
 
17-035 Budget for 2017 

MA orienterede om, at han har opdelt budgettet for 2017 på perioder, så man kan se 
likviditetsudviklingen over året. 

 
 Det pågældende budget er sendt til Sydbank med forbehold for, at det bebudede     

 ”kasseeftersyn” forventes at give væsentlige ændringer på nogle poster. 
 
Der tages kontakt til alle udvalg for en drøftelse af budget. 
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FU vil så snart kontingenter og andre indtægter er afstemt og mulige yderligere 
indtægter og besparelser er vurderet, udarbejde et revideret budget, hvor det 
forventede resultat forventes væsentlig lavere end det nuværende på TDKK 273. 

 
17-036 Kommunikation 

Åben kommunikation med medlemmerne og  til golfklubbens interessenter prioriteres 
af bestyrelsen, som et af de væsentligste fokuspunkter. 

 
 Bestyrelsen sætter en god dialog højt og vil i sit arbejde søge kontakt med de enkelte 
 Klubber i klubben og andre interessenter for at sikre, at beslutninger er forankret i 

medlemmernes holdninger. 
 
17-037 Eventuelt 

MA orienterede om muligheder for omkostningsrefusion ved arbejde for klubben og at 
specielle udgiftsbilag skal benyttes. 

 
 
 MA og VV deltager i seminar for nye formænd i DGU. 
 
 Sekretariatets åbningstider drøftes med Pia. 
 
Mødet sluttede kl. 22.00 
 
Mogens Andersen 
 
 


