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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 

 
 

Tid: Onsdag den 17. maj 2017 

 

 

Deltagere:   Formand  Mogens Andersen (MA) 

   Næstformand Verner Veedfald (VV) 

   Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 

   Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (AB) 

   Sponsoransvarlig Carsten Jensen (CJ) 

 

   Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 

   Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 

 

 

17-046 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

 

Referatet fra bestyrelsens møde den 19. april blev godkendt og underskrevet af 

bestyrelsen.  

  

 

17-047 Økonomiopfølgning 

 

På mødet blev saldobalancen pr. 30. april gennemgået. MA og VV havde forinden 

gennemgået posteringerne på driftskontiene. Der mangler nogle efterposteringer i 

form af flytning mellem kontiene. 

 

Sammenlignet med resultatet for samme periode sidste år, viser resultatopgørelsen 

en forbedring på godt TDKK 225 efter at der er konstateret en nedgang i 

kontingentindtægterne på godt TDKK 300. 

 

Der vil først blive sammenlignet med budgettet efter udgangen af 1. halvår, da der 

ligger nogle periodeforskydninger. Det kan dog allerede nu konstateres, at 

udgifterne til leasing skal revurderes.  

 

Det er fortsat opfattelsen, at det er muligt at nå et positivt resultat svarende til det 

nu budgetterede. Pr. 30. juni kan der dog skabes et mere sikkert grundlag. 

 

MA oplyste, at opgaven med lønindberetning nu er overdraget til revisionsfirmaet 

Beierholm, så vi sikrer en korrekt lønberegning. Der har været lidt problemer med at 

få pensionbidragene udbetalt og indberettet korrekt. 

 

Gennemgangen af bogholderiet har i øvrigt vist, at periodiseringen ikke har været 

helt optimal, idet der er konstateret flere udgifter, der vedrører forrige regnskabsår. 

 

Fremadrettet vil vi forsøge at holde fokus på annonceudgifterne og i den forbindelse i 

større omfang benytte bl.a. Facebook til at gøre reklame for klubben og dens 

arrangementer. 

 

 

17-048 Orientering fra FU. 
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 Møde med Sydbank og Nykredit. 

 

MA orienterede om, at FU netop har haft møde med vores bankforbindelse Sydbank. 

Der er nu indgået aftale om, at der etableres et fast lån på TDKK 1.000 med fast 

afdrag på TDKK 100 pr. år. Første gang til betaling i 2018. 

 

Herudover består driftsfinansieringen af en kassekredit på TDK 750 med en bevilget 

overtræksmulighed på TDKK 1.500.  

 

Sydbank har ønsket, at også andre kreditorer skulle medvirke til at sikre de 

nødvendige driftskreditter. MA har i den forbindelse haft møde med Nykredit. Der er 

ikke mulighed for at omlægge nuværende realkreditlån, da de oprindelige 

belåningsgrænser er nedsat. Det betyder, at en ny værdiansættelse af klubben ikke 

giver mulighed for yderligere langfristet finansiering. 

 

Det er aftalt med Sydbank, at vi tager en ny drøftelse af situationen efter 

sommerferien. Der er en positiv dialog med både Sydbank og Nykredit, så det er 

vores klare opfattelse, at der ikke bør opstå likviditetsproblemer sidst på året. 

 

Status på salg af sponsorater 

 

CJ orienterede om status på sponsoraterne. Alle sponsorater er nu gået igennem, og 

der har været henvendelse til potentielle sponsorer. Det har betydet, at antallet af 

sponsorater er øget, således at der nu er sikkerhed for sponsorindtægter i år på 

TDKK 345. Der mangler stadig fuld afklaring omkring et par af de tidligere 

sponsorer. Det er håbet, at også disse falder på plads, og hvis det lykkes at sælge et 

par hulsponsorater yderligere, så når vi det budgetterede niveau. 

 

 

Medlemsstatistik 

 

VV havde til mødet udarbejdet en medlemsstatistik pr. 16. maj. Pr. denne dag var 

det samlede medlemstal 1.194 (incl. 103 passive medlemmer). I forhold til 

opgørelsen ved årets indgang er der sket en tilvækst på 23. Der er fortsat tilgang 

inden for kategorien Fleks-9 huller. Antallet af prøvemedlemmer ligger nu på 59, 

hvilket er et pænt niveau på nuværende tidspunkt af sæsonen. NEH gav udtryk for, 

at han var fortrøstningsfuld mht. udviklingen – også henset til det dårlige vejr, vi 

havde haft indtil nu. 

 

I tilknytning til medlemssituationen drøftede bestyrelsen mulighederne for at 

udbygge par 3 banen med f.eks. nogle par 4 huller. Det er vurderingen, at en 

udbygget pay and play bane vil styrke vores konkurrencesituation over for nogle af 

de omkringliggende baner.  

 

Der var således tilslutning til, at baneudvalget kan begynde at arbejde med denne 

tanke og i den forbindelse fremfinde nogle af de ændringsforslag, som der tidligere 

har været arbejdet med. En gennemførsel kræver selvfølgelig, at der økonomisk er 

skabt grundlag for dette forinden. 

 

 

Åbent Hus og Golfens Dag. 

 

Til Golfens Dag, der blev afviklet sidst i april, var der desværre ikke så mange 

deltagere. Der var ligeledes lidt problemer med bemandingen af nogle af de tider, 

gæsterne kunne møde frem på. 
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De 2 Åbent Hus arrangementer var derimod velbesøgte, og har også medført en del 

prøvemedlemskaber. Fremadrettet kan det overvejes at lægge det andet Åbent Hus 

arrangement til afvikling sammen med Golfens Dag. 

 

 

Forslag til hvervning af nye medlemmer. 

 

Der har tidligere i klubben været udloddet en præmie ved henvisning af et nyt 

medlem, som har resulteret i en senere indmeldelse som fuldgyldigt medlem. Denne 

praksis har NEH foreslået, at vi genoptager under en eller anden form, f.eks. som et 

gavekort af et vist beløb, når der hverves et nyt medlem, der indmelder sig i en 

kategori, hvor der betales mindst TDKK 4 i kontingent. 

 

Bestyrelsen ser positivt på tanken, og NEH lovede at komme med et oplæg til en 

ordning, til senere endelig afgørelse i bestyrelsen. 

 

NEH oplyste endvidere, at der arbejdes med tiltag over for skolerne 

I de ældre klasser. Det er indtrykket, at dette kan give en god snak i familierne, så 

interessen måske også smitter af på forældrene. 

 

Det drøftedes desuden, om der skal laves et mere fast koncept for tiltag over for 

virksomheder og deres medarbejdere ved firmaarrangementer. Konceptet skulle 

bestå af instruktion, spil på par 3 banen og efterfølgende bespisning. 

 

Der var i øvrigt kommet en henvendelse fra en udlænding tilknyttet Apple projektet i 

Foulum om muligheden for at spille golf i forbindelse med ophold af kortere eller 

længere varighed i Viborg. Vi må nok forvente, at der vil være en del af 

medarbejderne tilknyttet dette projekt, som er golfspillere, hvorfor vi kan imødese 

flere henvendelser. Uden at tage endelig stilling, vurderes et Long Distance 

medlemskab nok for det, der var mest anvendeligt i den forbindelse. 

 

NEH oplyste, at han har overvejelser omkring et Åbent Hus arrangement i august, 

tæt på afviklingen af Made in Denmark, som må forventes at give en del 

medieomtale af golfsporten.  

 

 

Reparations- og vedligeholdelsesarbejder 

 

PK oplyste, at kølekompressoren i køkkenet er gået i stykker. Der skal findes en 

løsning enten i form af reparation eller installation af en ny. Forpagteren af cafeen 

skal inddrages i denne afgørelse.  

    

Der udestår også en løsning af den skadedyrssikring, som levnedsmiddelkontrollen 

har krævet. Også her er forpagteren inddraget. 

 

”Lysthuset”  i gården er under reparation med udskiftning af det træværk, som er 

råddent. Der opsættes 4 stålstolper til at bære taget, som fortsat er i god stand. 

Senere tages der stilling til, om huset skal beklædes, herunder hvilken beklædning 

der skal bruges, og i hvilket omfang.  

 

Der er fortsat lidt udfordringer med styring af det nye varmesystem. Der er indkaldt 

eksperter, som forhåbentlig nu finder en endelig løsning, og der skal etableres en 

elektronisk overvågning, som kan give en meddelelse, når der er noget, der skal 

tilses. 

 

 

Blokering af banen. 
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Fra et medlem har vi fået et ønske om at blokere for, at greenfee spillere får tider 

lørdag og søndag i tidsrummet 8-10. MA og VV har drøftet problemstillingen med 

vedkommende og har lovet, at der så vidt muligt vil blive taget hensyn til dette ved 

bookninger, når dette sker frem i tiden via sekretariatet. 

 

Drift af sekretariatet 

 

MA oplyste, jfr. tidligere nævnt, at revisionsfirmaet Beierholm nu overtager ansvaret 

for vores fremtidige lønbehandling. Hermed frigøres sekretariatet for denne opgave, 

som er tidskrævende.   

 

Der var i tilknytning hertil en drøftelse af hvilke opgaver, der i øvrigt kan separeres 

ud til løsning af andre (i ledelsen eller andet sted). 

 

  

Company Day all inklusive. 

 

MA oplyste, at forsøget på at afvikle en turnering, hvor virksomheder kunne invitere 

gode forretningsforbindelser med ud at spille golf, var blevet aflyst, da der kun var 

ganske få tilmeldte.  

 

Der var enighed om, at der må yderligere fokus på projektet fra vores side, hvis  

forsøget skal gentages. 

 

 

Andet. 

 

Fra Trygfonden har vi fået en opfordring om at hænge vores hjertestarter udenfor på 

klubhuset for at gøre denne tilgængelig for alle hele døgnet rundt. 

 

Der var enighed om at efterkomme denne opfordring og dermed blive en del af 

kampagnen: Grib HjertestarterStafetten 

 

 

 

17-049 Rapportering fra udvalgene 

 

AB orienterede om drøftelserne på møde i begynderudvalget den 4. maj. Her 

havde man bl.a. gjort status over Åbent Hus arrangementerne og Golfens Dag.  

 

Udvalget havde drøftet, hvorledes man får begynderne videre med golfspillet i 

klubben efter erhvervelse af banetilladelsen. I den forbindelse opfordres klubber-i- 

klubben til at ”markedsføre” sig over for vore nye medlemmer. 

 

Mange begyndere har i øvrigt et ønske om at kunne fortsætte med at deltage i 

fællestræningerne og lørdagsturneringerne på par 3 banen. NEH præciserede i den 

forbindelse, at dette er muligt året ud efter at begynderforløbet er afsluttet. 

 

Fra juniorudvalget orienterede SB om den forestående junior kredsturnering, der 

afvikles på Viborgs bane. SB oplyste i øvrigt, at der nu er fundet et par kandidater til 

supplering af juniorudvalget. 

 

VV orienterede om status på afviklede og kommende turneringer. I den netop 

afviklede DCC Energi Invitationsturnering havde der desværre ikke været så mange 

deltagere. Årsagen kan måske tilskrives sammenfaldet med en helligdag og det 

faktum, at den pågældende weekend var en stor konfirmationsweekend. 
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I den nærmeste fremtid afvikles Kaffe Kop’en. Der er nu udsendt reminder om denne 

turnering med håbet om mange deltagere. 2. Pinsedag afvikles Viborg Open, som er 

en slagspilsturnering for elitespillere. Til sidstnævnte turnering får vi assistance fra 

en del hjælpere. 

 

Baneudvalget har afholdt møde, og PK kunne rapportere, at Uffe Steffensen nu er 

ny udvalgsformand, og at MA er indtrådt i udvalget. Ole Riger Kusk afløser Svend 

Bichel som repræsentant i Naturpark Viborg. 

 

Der er sendt ansøgning til Viborg Kommune med anmodning om at foretage en 

oprensning af søerne ved hul 19 og 20. Den formelle godkendelse er endnu ikke 

givet, men der er nu aftalt møde med kommunen for præcist at få afklaret, hvor vi 

må gå i gang, og i hvilket omfang oprensningen må ske. 

 

Baneudvalget havde drøftet mulighederne for at ”udpine” rough’en, så denne med 

tiden bliver tyndere. Dette gøres ved at lade rough’en gro til frem til midten af juni, 

hvorefter den klippes ned. 

 

Der blev i bestyrelsen udtrykt nogen betænkelighed ved at vente med klipningen, da 

der i tidligere år havde været kritik af vores rough, som gjorde det svært at 

lokalisere boldene. Opfordringen herfra var derfor at rough’en bør klippes ned noget 

tidligere end ellers påtænkt.  

 

Fra sponsorudvalget havde CJ ikke yderligere at tilføje end allerede omtalt under 

pkt. 17-048. 

 

 

17-050 Rapportering fra Chefgreenkeeper og træner. 

 

PK havde ingen kommetarer ud over det, der allerede var omtalt under 

afrapportering fra baneudvalget.  

 

NEH omtalte indledningsvis resultaterne fra 1. runde  i divisionsmatcherne. 

 

En del af vore elitespillere havde netop deltaget i en turnering i Hjørring, og havde 

opnået fine resultater. 

 

NEH havde nu udtaget deltagerne til sportsjournalisternes store juniorturnering.  

 

Der vil igen i år blive arrangeret en juniorlejr i Viborg. 

 

NEH havde et ønske om, at bestyrelsen får set på vore greenfee priser, specielt i 

kombination med de forskellige rabatmuligheder. I nogle tilfælde vurderede han, at 

de var blevet for gunstige.  

 

 

17-051 Viborg Kommune – aktivitetstilskud 

 

Klubben har indsendt ansøgning til Viborg Kommune om aktivitetstilskud, som gives 

til klubber baseret på deres medlemsantal  i aldersgruppen 0-24 år. 

 

 VV kunne oplyse, at der allerede var kommet tilbagemelding fra kommunen. Vi kan 

forvente at modtage godt TDKK 21. Tilskuddet udbetales i første halvdel af juli 

måned. 

 

 

17-052 Forslag fra et medlem vedrørende sekretariatet. 
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MA orienterede om en henvendelse fra et af klubbens medlemmer med forslag til 

løsning af sekretariatsopgaverne.  

 

Bestyrelsen besluttede, at MA og VV kontakter den pågældende for en drøftelse af 

forslaget.  

 

 

17-053 Eventuelt 

 

AB oplyste, at der var kommet et forslag fra en af Tirsdagspigerne om, at klubben 

markerer Hole-in-one noget mere, enten i form af et diplom eller et bagmærke. Det 

aftaltes at undersøge, hvad man tidligere har gjort i klubben.  

 

AB fremførte, at der blandt visse af medlemmerne var et ønske om at deltage i 

træning – mod betaling. 

 

NEH oplyste i den forbindelse, at der allerede er igangsat holdtræning, hvor man kan 

deltage i et 10 timers forløb. Der er annonceret med dette på vores hjemmeside, og 

de planlagte forløb er allerede fuldtegnet. 

 

Der kan etableres yderligere forløb, og der var enighed om, at vi bør orientere om 

muligheden, når der igen udsendes nyhedsmail. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 19.40. 

 

Referent: Verner Veedfald 

  

   
 

  
 

  
 

   

 
 

 
 

  
 

  
 


