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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 

 

 
Tid:  Onsdag den 21. juni 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) 

 

 

17-054 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

  

Referatet fra bestyrelsens møde den 17. maj blev godkendt og underskrevet af 

bestyrelsen. 

 

 

17-055 Økonomiopfølgning 

 

Forud for mødet havde MA udarbejdet et notat med kommentarer til 

økonomiopfølgningen pr. 31. maj.  

 

Der er stadig en del periodeforskydninger i forhold til budgettet, hvorfor det er svært 

at lave en egentlig sammenligning. Efter udgangen af 1. halvår er grundlaget sikrere, 

og der vil blive foretaget en ny budgetopfølgning.  

 

Notatet indeholdt en vurdering af de væsentligste budgetafvigelser i både negativ og 

positiv retning, og der har været en nøje gennemgang af kontiene med fokus på 

budget for resten af året sammenlignet med forbruget i samme periode sidste år.  

 

Det er fortsat vurderingen, at vi for året kan nå det budgetterede resultat i niveauet 

100-150 TDKK. 

 

Vi er nu stort set på budgetteret niveau mht. kontingentindtægterne, og med den 

positive udvikling der er i antallet af prøvemedlemmer og disses efterfølgende tilgang 

i vore medlemskategorier, bør budgettet for året kunne nås. 

 

Greenfee indtægterne viser ligeledes en fornuftig udvikling nu, hvor golfspillet for 

alvor er kommet i gang. 

 

Indtægterne fra sponsorer har ligeledes været stigende som følge af, at det er 

lykkedes at sælge yderligere sponsorater. Med de indsatser der fortsat er i gang på 

området, forventes budgettet for året også at kunne realiseres. 

 

MA orienterede om, at vi nu har igangsat en renovering af tavlen med sponsorskilte 

og baneoversigten på gavlen af omklædningsbygningen. En del sponsorskilte skal 

udskiftes, og selve tavlen bliver malet op.  
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I den forbindelse påpegede AB, at nogle gæster har klaget over, at skiltningen med 

angivelse af retning til 1. tee på de enkelte sløjfer er for dårlig. PK foreslog, at skiltet 

ændres til et ”Thule-skilt”, som kan pege i de rigtige retninger. Han lovede at få en 

pris på en ny skiltning. 

 

MA tilføjede at der er fokus på vore udgifter til annoncer. Udgifterne på årsbasis er 

markante, og omfanget og medierne bør revurderes. 

 

Tilsvarende betaler klubben en del serviceabonnementer til forskellige tele- og it-

leverandører. Også her skal vi har lavet en samlet oversigt, så vi får klarhed over, 

hvad der betales til og nødvendigheden heraf fremadrettet. 

 

Leasingudgifterne har desværre vist sig at være underbudgetteret. Besparelser på 

andre konti forventes dog at kunne imødegå dette. I forbindelse med salg af nogle 

gamle maskiner får vi et likviditetstilskud. 

 

 

 

17-056  Orientering fra FU. 

 

 

 Status på arbejde med ny hjemmeside 

 

 MA orienterede om, at FU indledningsvis havde haft møde med Adevo, som vi var 

blevet orienteret om, var i gang med at se på en opdatering af vores hjemmeside. 

Mødet afdækkede dog, at der endnu intet konkret oplæg forelå. FU har herefter 

været i kontakt med firmaet Itpilot, som i sin tid har udarbejdet vores nuværende 

hjemmeside. Vi har efterfølgende fået et tilbud herfra på udarbejdelse af ny 

hjemmeside.    

 

Senest har vi yderligere fået et tilbud fra Uniquepixels. Dette firma har udarbejdet 

hjemmesider for en række golfklubber, og har fokus på, at hjemmesiden skal have et 

samspil med Golfbox. Tilbudet fra Uniquepixels er økonomisk på niveau med tilbudet 

fra Itpilot, men indeholder tillige en konvertering af indholdet af vores nuværende 

hjemmeside.  

 

MA har haft kontakt til erhvervsklubben med ønske om, at denne ville bidrage 

økonomiske til projektet med at få en ny hjemmeside etableret snarest muligt. Vi 

afventer en tilbagemelding fra erhvervsklubben. 

 

Bestyrelsen var enig om, at vi sætter arbejdet med ny hjemmeside i gang under 

forudsætning af, at erhvervsklubben vil støtte projektet. 

 

 

Aftale med Jacob Harrestrup, Keydesign. 

 

MA oplyste, at FU havde haft et møde med Jacob Harrestrup fra Keydesign. Det er 

aftalt, at Jacob skal bistå med udarbejdelse af et mere ensartet grafisk design på 

klubbens hjemmeside og informationsmateriale i øvrigt. 

 

I aftalen om assistance indgår et sponsorat fra Keydesign. 

 

 

Internetforbindelse 

 

I forbindelse med at cafeen for en periode var uden internetforbindelse har vi 

undersøgt muligheden for at få etableret en hurtigere og mere stabil forbindelse via 
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fiberkabel. Vi har fået et tilbud fra Eniig, som der nu arbejdes videre med. Løsningen 

skal samtidig dække internetforbindelsen for greenkeepergården.  

 

 

 

 

Update på problemer med pillefyret. 

 

Der har været en del indkøringsproblemer med pillefyret, som har betydet, at der 

ofte ikke var varmt vand. Efter adskillige teknikerbesøg og inddragelse af 

producenten, tyder det nu på, at der er en mere stabil drift.  

 

 

Tilbud på leasing af nyt udstyr til greenkeeper gården 

 

I forbindelse med udskiftning af en ladvogn, en bunkerrive samt en turbine blæser 

har vi fået et leasingtilbud fra Leasing Fyn. Det er aftalt, at der kun skal betales 

rente i år med virkning fra 1. august, samt at der erlægges en større sæsonydelse i 

marts måned, hvor klubbens likviditet er god.  

 

Som en del af aftalen sælges nogle gamle fuldt afskrevne maskiner.  

 

Der var enighed om at acceptere leasing tilbudet. 

 

 

Tilbud på nye skilte 

 

Som tidligere nævnt renoveres og ajourføres sponsortavlen på endegavlen af 

omklædningsbygningen. Vi har fået tilbud fra Skiltecentret på 18 TDKK og fra René 

Hermann på 5 TDKK. Arbejdet er påbegyndt. 

 

 

Medlemsstatistik 

 

Det samlede antal medlemmer udgjorde pr. 16. juni 1.202 (incl. 100 passive). I 

forhold til status ved årets indgang er der tale om en tilvækst på 31 medlemmer og i 

forhold til opgørelsen medio maj, er der kommet yderligere 8 medlemmer til. Der har 

været en tilvækst blandt grupperne seniorer, ynglinge og fleks 9-huller. Antallet af 

senior prøvemedlemmer er faldet lidt, men det skyldes, at der nu er ved at komme 

et flow fra prøvemedlemsstatus til de faste kategorier.  

 

 

Åbent hus arrangement. 

 

Der var enighed om, at der bør arrangeres et nyt åbent hus arrangement i august 

måned. Dette skal afvikles inden Made in Denmark, som vil give noget medieomtale i 

tiden op til uge 34. Det overvejes at afvikle arrangementet en hverdags aften. 

 

Bestyrelsen besluttede samtidig at nedsætte prisen for et prøvemedlemskab til kr. 

500 med virkning fra 1. august. Der er efter sommerferien fortsat tid til at få 

prøvemedlemmer igennem forløbet i år. 

 

AB foreslog, at vi tog kontakt til den lokale diabetes forening for at promovere 

muligheden for at få motion gennem golf over for denne gruppe. NEH lovede at tage 

kontakt til foreningen.    

 

Til brug for sådanne ”fremstød” overvejes det at få udarbejdet en form for ”teaser”, 

som kan bruges i bestræbelserne på at tiltrække nye medlemmer.  
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Forslag til hvervning af nye medlemmer 

 

I forlængelse af det seneste tiltag ”Medlem skaf medlem” (som allerede har givet et 

par medlemmer) drøftedes det, hvilke yderligere muligheder, der er for at promovere 

klubben og golfsporten.  

 

 

Planlægning af arbejde med fastlæggelse af profil for ny golfmanager. 

 

MA orienterede indledningsvis om, at FU i sidste uge havde haft et møde med vores 

forrige golfmanager Casper Lindenmayer med henblik på at afdække mulighederne 

for at indgå en freelance aftale om løsning af visse konkrete arbejdsopgaver for 

klubben. Der tænkes på opgaver som ikke umiddelbart vil kræve Caspers fysiske 

tilstedeværelse i sekretariatet. Casper var positiv over for at indgå et sådant 

samarbejde, under forudsætning af accept fra sin nuværende arbejdsgiver, hvor 

Casper er fuldtidsansat. 

 

Bestyrelsen var enig i, at vi bør indgå en sådan aftale, såfremt Casper får endelig 

godkendelse af denne konstruktion hos sin arbejdsgiver. FU arbejder i givet fald 

videre med at konkretisere de endelige arbejdsopgaver sammen med Casper. 

 

I forlængelse af denne orientering – og under forudsætning af, at aftalen falder på 

plads - drøftedes behovet for en fuldtidsansat manager fremover.  

 

Med inddragelse af PK til varetagelse af opgaverne relateret til vore bygninger og 

med golfshoppen til løsning af yderligere opgaver og FU’s fortsatte hyppige 

tilstedeværelse på kontoret med fokus på økonomien var det holdningen i 

bestyrelsen, at vi bør vente med en ansættelse - som vil binde os til yderligere 

lønudgifter - i en tid hvor der er behov for, at klubben konsoliderer sig. 

 

Der var enighed om, at tage spørgsmålet op til en grundigere drøftelse på 

bestyrelsens heldagsmøde i august.  

 

Bestyrelsen er opmærksom på vedtægternes ordlyd om ansættelse af en manager 

og dennes opgaver, og drøfter også denne problemstilling på det kommende møde. 

 

 

Drift af sekretariatet i sommerferien. 

 

I uge 29 og 30 holder sekretær Pia Møberg sommerferie. I denne periode vil 

proshoppen være behjælpelig med telefonpasning samt betjeningen af medlemmer 

og greenfee gæster. 

 

 

Andet. 

 

Placeringen af klubmesterskaberne drøftedes. Datoen for afviklingen i år er fastlagt, 

men det kunne overvejes fremover at placere mesterskaberne på et tidspunkt, hvor 

andre klubber holdt deres baner lukkede til mesterskaberne, for at tiltrække 

greenfee spillere hertil. Der skal dog tages hensyn til placeringen af 

danmarksturneringer mv.  

 

PK orienterede om, at arbejdet med at udskifte stolperne i overdækningen i gården 

nu er i gang.  
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Der er fra flere sider blevet efterlyst en genindførelse af flagplacering. Det er ikke 

alle, der bruger måleudstyr. Der var enighed om, at flagplaceringen genindføres, dog 

med mulighed for at suspendere denne i vinterperioden og i ydersæsonen (eller ved 

specielle vejrforhold). 

 

Flere har i forbindelse med sidste weekends danmarksturnering haft en dårlig 

oplevelse med servicen i cafe’en, bl.a. lange ventetider. FU har efterfølgende haft en 

drøftelse med den daglige leder for at drøfte, hvordan dette undgås fremover. 

Cafe’en har i den forbindelse et ønske om, at man i større omfang afgiver samlede 

bestillinger, hvis man ønsker at spise sammen og gerne i god tid inden.  

 

 

 

17-057 Rapportering fra udvalgene 

 

 På det sportslige område orienterede SB om, at klubben havde fået megen ros for  

afviklingen af junior kredsturneringen tidligere på sæsonen. De andre klubber og 

kredsledelsen havde således været meget tilfreds med, at anlægget kunne rumme 

afviklingen for alle juniorerne. 

 

Fra baneudvalget kunne PK oplyse, at man på banen er inde i daglig drift, og det er 

opfattelsen, at anlægget præsenterer sig fint. Rough’en er klippet godt ned. Greens 

har fået lidt kritik for hastigheden (for langsomme). Det er et ressourcespørgsmål, 

men der er nu sat fokus på dette. 

 

Repræsentanter fra baneudvalget har haft møde med Viborg Kommune om 

tilladelsen til at foretage beskæringer og oprensninger ved søerne (specielt ved hul 

20 og hul 3 på par 3 banen). I den forbindelse tager PK nu kontakt til museet, da 

tidligere arkæologiske fund kunne indikere, at området har været offersted. 

 

Fra begynderudvalget kunne AB oplyse, at der er en positiv proces i 

begynderarbejdet. Der er flere, der har meldt sig som hjælpere til 

begynderturneringerne, hvor behovet er stigende som følge af flere deltagere.  

 

Begynderne har et ønske om at blive instrueret i, hvorledes man booker tider, 

ligesom de efterspørger, hvilke muligheder de har for at spille med i Klub37 og de 

andre klubber i klubben efter overstået begynderforløb. 

 

VV kunne fra turneringsudvalget oplyse, at KaffeKop’en var blevet afviklet med 

115 deltagere og at eliteturneringen Viborg Open som sædvanligt blev afviklet 2. 

Pinsedag med 68 deltagere fra hele landet. Senest havde Viborg Golfklub lagt bane 

til 1. runde i Best of Viborg Open, der afvikles i Viborg, Tange og Hjarbæk 

golfklubber i tilknytning til Snapsting Viborg.   

 

 

 

  

17-058 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 

 

 PK havde ikke yderligere at tilføje ud over bemærkningerne under forrige punkt. 

 

NEH  orienterede om et møde, som han og FU havde deltage i med repræsentanter 

fra Klub37. Der var et ønske om at få flere deltagere med i de ugentlige aktiviteter 

rettet mod denne relativt store medlemsgruppe. 

 

NEH oplyste, at vi havde tilbudt at reservere tider på 9-hullers banen tirsdag aften, 

så de ”arbejdsramte” også havde en mulighed for at deltage i spillet. Selv om der er 
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en vis bekymring for at gå 18 huller, så argumenterede AB for, at vi bør få flere med 

i kluburneringerne. 

 

NEH meddelte, at vores juniorhold fortsat er med i sportsjournalisternes turnering. 

Derimod har vore divisionshold det lidt svært i øjeblikket. 

 

Der afvikles en juniorlejr på anlægget i dagene 27. til 29. juni med ca. 35 deltagere. 

Som en del af dette arrangement er par 3 banen lukket et par timer den ene dag, 

hvor juniorerne får lov til at spille på tværs af de normale huller. 

 

 

 

17-059 Golfspilleren i centrum 

 

 En tredjedel af klubbens medlemmer har i maj måned haft mulighed for at deltage i 

undersøgelsen Golfspilleren i centrum. Resultatet foreligger nu, og bestyrelsen, 

greenkeeper og træner har været kommentarerne igennem. Der arbejdes videre 

med analysen heraf. Umiddelbart afslører kommentarerne ikke overraskelser. 

 

 

 

17-060 Fastlæggelse af datoer for kommende møder. 

 

 Følgende mødedatoer blev fastlagt: 

 

 31. august kl. 08.00 (heldagsmøde) 

 12. oktober kl. 17.00 

 9. november kl. 17.00 med efterfølgende medlemsmøde kl. 19.30 

 5. januar kl. 08.00 (heldagsmøde) 

 

 

 

17-061 Eventuelt 

 

AB havde ladet sig inspirere af en nylig artikel i DGU’s medlemsblad, hvor 

mulighederne for fundraising var blevet omtalt. AB kunne oplyse, at tirsdagspigerne i 

forbindelse med Pink Cup havde samlet mere end 30 TDKK ind og AB mente, der var 

muligheder for økonomiske bidrag ad denne vej. 

 

MA var enig, men påpegede, at det var vigtigt, at vi havde et helt konkret formål, 

hvortil midlerne fra en sådan aktivitet skulle gå. 

 

 

Mødet sluttede kl. 19.45 

 

Referent: Verner Veedfald   

 

 


