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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 

 

Tid:  Onsdag den 19. april kl. 17.00 

 

 

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) 

 

 

17-038  Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. 

  

Referatet fra bestyrelsens møde den 21. marts blev godkendt og underskrevet af 

bestyrelsen. 

 

17-039 Tiltrædelse og underskrift af bestyrelsens forretningsorden. 

 

Bestyrelsen tiltræder den nuværende forretningsorden. Underskrift finder sted 

ved næste bestyrelsesmøde. 

 

17-040 Orientering fra FU 

 

 Aftale med træner, Niels Erik Hansen 

 

MA orienterede om den nu indgåede aftale med NEH omfattende fremtidig 

trænerløn og aflønning for opgaver udført af personale i shoppen. Aftalen 

indebærer en betydelig reduktion i de samlede udgifter. Aftalen får virkning fra 

indeværende år.  

 

Aftale med Tonny Hoberg, cafeen 

 

Forretningsudvalget har haft møde med forpagteren af cafeen. Det er i den 

forbindelse påpeget, at rengøringsstandarden skal højnes, ligesom det er 

præciseret, at vi fra bestyrelsens side lægger meget vægt på, at cafeen holdes 

åbent, når der er personale tilstede i køkkenet. 

 

Samtidig er forpagtningskontraktens bestemmelser om afholdelse af visse 

driftsmæssige udgifter (bl.a. til renovation og udgifter til reparation og 

vedligeholdelse) blevet drøftet, og der er opnået enighed om, at disse udgifter 

fremover skal afholdes af cafeen. Der er samtidig sket en mindre opjustering af 

forpagtningsafgiften.  

 

Samlet betyder disse tiltag en omkostningsbesparelse i indeværende år og 

fremadrettet. 

 

Medlemsstatistik 
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Medlemsstatistikken udarbejdet pr. 6. april blev gennemgået. FU har brugt en del 

tid på at afstemme grundlaget for vores kontingentindtægter med udgangspunkt i 

de forskellige medlemskategorier.   Der er fortsat en manko, når der er korrigeret 

for ikke betalende medlemmer og prøvemedlemmer. Mankoen mellem de 

bogførte kontingentindtægter og det, man kan regne sig frem til ud fra 

medlemssammensætningen, er ca. TDKK 100. En stor del af mankoen kan dog 

henføres til, at der er sponsorer, som endnu ikke er faktureret for sponsorater og 

kontingenter. 

 

I forhold til samme tidspunkt sidste år, har der været en nettonedgang i antal 

medlemmer på 9. Det kan dog konstateres, at der er en betydelig forskydning fra 

seniormedlemskab til kategorien Fleks-9 huller. Denne forskydning har en 

væsentlig betydning for indtægtsgrundlaget. 

 

AM foreslog, at der blev lavet en undersøgelse af, hvilke årsager der gives i 

forbindelse med egentlige udmeldelser af klubben. 

 

Erhvervsklubben, flytning af sekretariatet. 

 

Erhvervsklubben har senest holdt møde hos Nykredit. Der var ikke så mange 

deltagere, men der var en god debat. MA deltog sammen med CJ fra bestyrelsen. 

På mødet blev flytningen af sekretariatet drøftet. Emnet havde tidligere været 

drøftet i erhvervsklubben som et projekt, man eventuelt kunne støtte.  

 

Det blev dog fra bestyrelsens side præciseret på mødet, at vi skal have sikkerhed 

for, hvad en flytning vil koste, inden et sådant projekt sættes i gang, og 

konklusionen på drøftelserne blev, at der først træffes en endelig afgørelse i løbet 

af efteråret, så vi har et sikkert overblik over klubbens økonomi og samtidig får 

tid til at overveje den rigtige løsning for en eventuel flytning. 

 

På mødet i erhvervsklubben var det i øvrigt blevet besluttet at nedsætte et 

udvalg, som fremadrettet skal komme med forslag til projekter, som det kunne 

være relevant at søge løst med økonomisk støtte fra erhvervsklubben. 

 

CJ kontakter Claus Hermann for at få en status på dette udvalgsarbejde. 

 

Status på gennemgang af budget for 2017. 

 

MA gennemgik et notat udarbejdet i forlængelse af FU’s arbejde med at 

gennemgå driftskontiene for at ”trykprøve” det nuværende budget for 2017.  

 

Kontingentindtægterne for indeværende år ligger knap TDKK 300 under niveauet 

på samme tidspunkt sidste år. Som nævnt tidligere kan denne reduktion for 

hovedpartens vedkommende henføres til det skift, der er sket i 

medlemskategorierne, idet ca. 100 medlemmer nu er Fleks-9 hullers medlemmer.  

 

Det er vort skøn, at vi vil have kontingentindtægter på ca. TDKK 5.300, når de 

sidste kontingenter er faktureret. Budgettet for 2017 lyder på TDKK 5.850. Det er 

derfor nødvendigt at foretage en væsentlig nedjustering. Med tilgang af 

prøvemedlemmer og overflytninger fra andre klubber, skønnes de samlede 

kontingentindtægter for 2017 at ville blive i størrelsesordenen TDKK 5.500. 

Budgettet nedjusteres således med TDKK 350. 

 

Salget af lockerrum ligger lidt under niveauet tidligere år, og budgettet reduceres 

med TDKK 20. 
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Det er forventningen, at de budgetterede indtægter fra sponsorater vil kunne nås. 

Det er på det seneste lykkedes at tegne nye sponsorater, og der vil fremadrettes 

blive sat mere fokus på salgsarbejdet og opfølgningen på dette.  

 

Med aftalen med cafeen omkring forhøjet forpagtningsafgift samt betaling for 

driftsomkostninger relateret til cafedriften, forventes der en besparelse her på 

TDKK 68. 

 

I forhold til det nuværende budget, påregnes der yderligere omkostninger til drift 

af banen (excl. leasingudgifter) og aflønning af banepersonalet i 

størrelsesordenen TDK 70. 

 

En stor del af udgifterne til drift af banen er udgifter til leasing af maskiner. Ud fra 

de indgåede leasingaftaler forventes nu en besparelse på i alt TDKK 157 incl. 

renter i forhold til det oprindeligt budgetterede. 

 

Som nævnt tidligere, er der nu indgået ny aftale med træner om aflønning. 

Aftalen gælder allerede for indeværende år og vil samlet betyde en besparelse på 

TDKK 98. I aftalen indgår som eneste variable løndel en aflønning baseret på 

antallet af prøvemedlemmer samt antallet af prøvemedlemmer, der efterfølgende 

melder síg ind i klubben i en medlemskategori, hvor kontingentet overstiger TDKK 

4. Med de gennemførte ændringer anser vi trænerlønnen for at være på niveau 

med lønnen i sammenlignelige klubber.  

 

Udgifterne til drift af sekretariatet forventes at kunne reduceres med TDKK 100 i 

indeværende år. Hovedparten af besparelsen kan henføres til, at der ikke 

ansættes ny golfmanager før tidligst efter sommerferien, når bestyrelsen har 

overvejet arbejdsopgaver og profil for en ny manager. Ud over den sparede løn til 

manager indgår der i besparelsen en opjustering af aflønning til shoppen for 

udførelse af nye arbejdsopgaver, der tidligere har henhørt under sekretariatet. 

 

Der i budgettet indlagt visse reserver til afholdelse af forventelige og uforudsete 

udgifter. Herefter udviser det nye budget et driftsoverskud for 2017 på TDKK 146.  

 

Med de tiltag der er gjort, anser bestyrelsen det for realistisk at kunne opnå dette 

resultat, med en likviditetsforbedring til følge. 

 

Der afholdes møde med klubbens bankforbindelse (Sydbank) den 24. april. Her vil 

det nye budget blive forelagt. 

 

 

XL golf 

 

MA refererede fra et møde afholdt mellem repræsentanter for de 7 klubber, der 

indgår i samarbejdet omkring XL golf. Det tyder på, at medlemmerne i Viborg 

ikke i helt samme omfang benytter sig af muligheden som andre. Vi ligger 

indtægtsmæssigt lidt under sidste års niveau. Til gengæld bliver vores bane 

benyttet ofte, hvilket har betydet, at vi har kunnet fakturere et par klubber for 

efterbetaling af greenfee. 

 

Der var enighed om, at vi skal gøre en ekstra indsats over for medlemsskaren for 

at sælge muligheden for at komme med i XL ordningen.  

 

Møder med Klubber - i - klubben 
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MA orienterede om de møder, der har været afholdt med repræsentanter for de 

fleste af vore Klubber - i - klubben. Der har været en god og positiv dialog med 

disse. 

 

Specielt i relation til Club37 overvejes det at etablere en Facebook gruppe, så 

medlemmerne ad denne vej får lettere ved at kontakte andre med henblik på at 

aftale spil mv. Det er vigtigt at fastholde denne efterhånden store gruppe. 

 

17-041 Rapportering fra udvalgene 

 

Fra Begynderudvalget kunne AB oplyse, at der nu er pænt med hjælpere på vej 

til begynderne. Det er positivt, at det nu også er lykkedes at finde hjælpere til 

aktiviteterne om lørdagen. 

 

Der er pt. 37 begyndere i gang med indslusningsforløbet. Førstkommende søndag 

afholdes åbent hus nr. 2, og den 30. april afvikles Golfens Dag. Så der er god 

aktivitet på begynderfronten. 

 

Der var enighed om at præcisere, at et prøvemedlemskab gælder året ud. Men 

stadig således, at betalingen for prøvemedlemskab kun refunderes, såfremt der 

opnås banetilladelse inden for 3 måneder. 

 

Arbejdet med sponsorer var tidligere drøftet under punktet Status på budget for 

2017, og CJ havde ikke yderligere bemærkninger. 

 

Fra Turneringsudvalget kunne VV oplyse, at der havde været afholdt et møde i 

marts, hvor hovedsigtet havde været at få sikkerhed for, at turneringerne var 

tilstrækkeligt bemandet mht. turneringsledere.  

 

Udvalget er efterfølgende blevet suppleret med Anette Stenov fra seniorerne, som 

ikke tidligere var repræsenteret.  

 

Fra Baneudvalget oplyste PK, at Svend Bichel udtræder af udvalget. Uffe 

Steffensen bliver ny formand for udvalget. Det besluttedes, at også MA skulle 

indtræde i baneudvalget som repræsentant for bestyrelsen. 

 

Der arbejdes iøvrigt med at etablere en principiel plejeplan for baneanlægget med 

det sigte at lave tillæg til denne plejeplan en gang om året. 

 

PK oplyste, at klubben nu har fået kommunens tilladelse til at fjerne nogle træer 

og buske ved søen par 3 banen. 

 

Fra Juniorudvalget  oplyste SB, at man har ønsker om at udvide udvalget med 

flere medlemmer. SB og NEH overvejer pt. et par emner, som man gerne ser 

indtræder i udvalget. 

 

17-042 Rapportering fra Chefgreenkeeper og træner 

 

PK oplyste, at der visse steder på banen var tegn på svampeangreb, men det er 

der taget hånd om. 

 

Banemedhjælper Susanne Nielsen er startet igen pr. 1. april, og pr. 1. maj 

tiltræder Jette Holm. 

 



 5 

Lungulu Shalo er startet som praktikant for foreløbig 13 uger. Samarbejdet 

fungerer fint. 

 

Også de frivillige hjælpere er fortsat tjenstvillige og gør en fin indsats på banen. 

 

PK oplyste videre, at vintergreens får lov til at stå april måned ud. 

 

De ændringer, der er blevet lavet på hul 2 og hul 6, har ikke givet nævneværdige 

problemer. 

 

PK ønskede en principiel drøftelse af, hvorvidt vi fortsat skulle opretholde de 

formelle flagplaceringer. Da mange af de spillere, der går meget op i 

flagplacering, nu bruger elektronisk måleudstyr, er behovet ikke så stort. Der var 

enighed om, at spørgsmålet bør drøftes med vore elitespillere (herunder 

talentgruppen), inden der træffes nogen beslutning om dette. 

 

PK, som nu også har ansvaret for vore bygninger, havde et forslag til udbedring 

af rådskaderne på skuret i gården. Det blev besluttet at følge forslaget, hvilket 

betyder, at træstolperne erstattes af 4 stålstolper, medens træværket på siderne 

og for enden fjernes. Der kan efterfølgende blive behov for at montere en ny 

vægbeklædning. 

 

MA påpegede, at der også er behov for visse malerarbejder i gårdrummet. PK 

iværksætter dette. 

 

Fra trænerside oplyste NEH, at der var meget træk under de overdækkede 

udslagsmåtter, og det var et ønske, at få en løsning på dette ved en form for 

beklædning på bagsiden.  

 

Som nævnt tidligere var der god gang i begynderarbejdet. De første 30 af 

begynderne er nu i gang med forløbet. 

 

Eliteholdene er næsten på plads efter udtagelsesturneringerne i påsken. Det kan 

mærkes, at vi har mistet et par gode spillere, men der er god gejst i elitetruppen. 

 

NEH havde i øvrigt et ønske om at få simplificeret vores prisstruktur med hensyn 

til betaling af greenfee. Der bør være en minimumsgrænse for, hvor meget der 

skal betales, også selv om der opnås forskellige former for rabatter.   

 

Det blev i bestyrelsen aftalt, at emnet tages op. Der må ikke være tvivl om vores 

prisstruktur. 

 

17-043 Drift af sekretariatet efter golfmanagers fratræden 

 

MA orienterede om de overvejelser FU sammen med PK og NEH havde gjort sig 

med hensyn til driften af sekretariatet i den kommende periode, hvor klubben 

ikke har nogen manager. FU tager således en tørn på kontoret hen over 

sommeren, ligesom PK og NEH i stort omfang vil være tilstede. Der vil blive lavet 

en plan for, hvornår man hver især er tilstede. 

 

Bestyrelsen vil i øvrigt bruge den kommende tid til at overveje, hvilken profil en 

ny manager skal have herunder hvilke opgaver, en manager primært skal 

varetage. 

 

17-044 Kommunikation 
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Der var en drøftelse af vores hjemmeside, som trænger til en gennemgang. Der 

er tidligere igangsat et arbejde med at modernisere hjemmesiden. Status på 

dette arbejde skal afklares. 

 

Troels Wolff fra shoppen har indvilget i at få klubbens Facebook side skubbet 

mere i gang, så denne kan bruges til visse former for kommunikation. Dertil vil vi 

bruge mail-korrespondance i større omfang for at sikre, at alle får den nødvendige 

information.  

 

17-045 Eventuelt 

 

Fra nogle investorer var der via Claus Herman kommet et forslag om at udskifte 

vore golfvogne til Garia typen. Vi har pt. 3 leasede golfvogne, 4 vogne ejer 

klubben selv. 

 

Den foreslåede løsningsmodel hvor klubben betaler en leasingydelse, og salg af 

reklamer på vognene til finansiering af dette, kunne måske være interessant, men 

bestyrelsen var enig om, at det ikke i den nuværende situation var tiden at gå ind 

i et sådant projekt. Det må i givet fald vente til senere.  

 

 

Mødet sluttede kl. 20. 

 

 

Referent: Verner Veedfald 

  

 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

  
 

 
   

 

   
 

    
  


