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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Torsdag den 12. oktober 2017, kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 Sponsoransvarlig Carsten Jensen (CJ) 
 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
 
17-071 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 31. august blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
 
 

17-072 Budgetopfølgning pr. 30. september og forecast for 2017. 
 

Forud for mødet var udsendt budgetopfølgning pr. 30. september og prognose for 
hele 2017 tillige med bemærkninger til budgetopfølgningen. MA gennemgik 
materialet og kommenterede på de væsentligste poster. 
 
For årets første 9 måneder er der realiseret et resultat, som ligger 82 tDKK over det 
budgetterede niveau. 
 
På forrige bestyrelsesmøde blev resultatet for årets første 7 måneder gennemgået. 
Hovedfokus denne gang var derfor resultatet og budgetafvigelserne opgjort for 
månederne august og september. Resultatet for de seneste 2 måneder ligger stort 
set på niveau med budgettet. Dog med en lille positiv afvigelse. 
 
På indtægtssiden kan vi under indtægter fra medlemmer konstatere en negativ 
afvigelse i forhold til budgettet på kontingenter på 56 tDKK. Det er vurderingen, at 
afvigelsen kan tilskrives, at medlemmer melder sig senere ind, så de kan drage nytte 
af rabatmuligheden, jo længere vi kommer hen på sæsonen. Det vurderes ikke, at 
det er på grund af svigtende medlemstilgang som sådan. Det må forventes, at der 
bliver yderligere en negativ afvigelse på kontingenterne for resten af året. 
 
Indtægterne fra andre viser en positiv afvigelse på 90 tDKK. Afvigelsen kan 
hovedsageligt henføres til indtægterne fra møbelsponsorerne, som  var budgetteret 
under investeringer. Herudover har der været en ikke budgetteret indtægt i 
forbindelse med udleje af materiel til Tange Sø Golfklub. 
 
Indtægterne fra salg af banen afviger i månederne august og september negativt 
med 42 tDKK, hvilket primært skyldes et lavere niveau for greenfee indtægter. Vi 
mangler dog at fakturere Nørgaards Højskole for deres besøg på banen i år. Dette vil 
i et vist omfang opveje de manglende greenfee indtægter. 
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Ser man på omkostningerne, er der både plusser og minusser, når de realiserede tal 
sammenlignes med budgettet for august og september. Her skal blot nævnes, at vi 
forventer en besparelse på forbrug af varme og el, samt at der som tidligere udmeldt 
vil komme en positiv afvigelse på lønninger i sekretariatet. 
 
MA orienterede om, at vi er i gang med at få ryddet op i uerholdelige 
tilgodehavender – primært fra ikke betalte kontingenter. Der er til nu reguleret for 
47 tDKK, og der forventes at blive bogført yderligere tab på debitorer i årets sidste 
måneder. 
 
MA gav udtryk for tilfredshed med det samlede resultat for de 2 måneder, der 
specielt var fokuseret på, men også resultatet for hele året til nu så fornuftigt ud. 
 
På basis af de realiserede tal for perioden januar til september tillagt budgettet for 
resten af året var der forsøgt udarbejdet en prognose for hele 2017, hvor der er 
taget højde for kendte reguleringer. På det foreliggende grundlag tyder det fortsat 
på, at vi kan nå det budgetterede mål om at generere et mindre overskud for 
indeværende regnskabsår. 
 
 

17-073 Orientering fra FU 
 
 
 Status på arbejdet med ny hjemmeside. 
 

Som det tidligere er meldt ud, arbejdes der på at få etableret en ny hjemmeside til 
erstatning af den nuværende, som efterhånden er umoderne og svær at 
vedligeholde. Der er indgået aftale med Uniquepixels om udarbejdelse af 
hjemmesiden, og Casper Lindenmayer har påtaget sig opgaven med at være 
tovholder på opgaven med at konvertere data og oplysninger fra den gamle til den 
nye hjemmeside. 
 
Der har den 18. september for en lille kreds været undervisning i, hvorledes vi skal 
lægge nye oplysninger på hjemmesiden og redigere i tidligere tekster. 
 
Casper Lindenmayer arbejder pt. på at færdiggøre menuer, overskrifter, navne, 
billeder og sponsorlogoer, ligesom han har oprettet en mappestruktur for at få 
overblik over filer og billeder. 
 
Der forestår et arbejde med fra sekretariatets side at gennemgå det mere generelle 
tekstmæssige indhold af de oplysninger, der nu er tilgængelige på den nye 
hjemmeside. 
 
Når dette arbejde er tilendebragt, og arbejdet med de sidste sponsorlogoer er 
færdigt, er hjemmesiden i princippet klar til at blive offentliggjort for vore 
medlemmer. 
 
Det er vort håb, at vi på medlemsmødet den 9. november er kommet så langt, at vi 
kan præsentere den færdige udgave. 
 
Det er intentionen, at udvalg og klubber-i-klubben selv skal medvirke ved redigering 
af egne specifikke oplysninger, og sekretariatet har haft kontakt til de enkelte 
enheder for at få en tilbagemelding på, hvem der skal have ansvaret for 
ajourføringen af materialet. 
 
 
Internetforbindelse 
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Der er nu fremført fiberkabel til klubhuset, og vi er klar til at få færdiggjort 
installationen, så vi får en hurtigere og mere stabil internetforbindelse i sekretariatet 
og cafe. 
 
Fredag den 13. oktober færdiggøres installationen, så vi kommer på den nye 
opgraderede internetforbindelse. 
 
 
Renovering af fryse- og kølerum 
 
Beslutningen om at renovere det eksisterende kølerum i cafeen og få etableret et 
helt nyt fryserum placeret i varegården effektueres nu. Vibocold påbegynder således 
i uge 42 arbejdet med at udskifte de nuværende skabs- og kummefrysere med et 
enkelt stort fryserum, og går herefter i gang med at renovere kølerums faciliteterne. 
 
 
Medlemsstatistik 
 
VV gennemgik den nyeste medlemsstatistik udarbejdet pr. 6. oktober. 
 
I forhold til forrige opgørelse ultimo august har der ikke været de store bevægelser. 
Der har således været en nettotilgang på 11 medlemmer, så det samlede 
medlemsantal (incl. passive medlemmer) nu udgør 1.250. I forhold til status ved 
årets indgang har der netto været en medlemstilgang på 79. 
 
Sammenlignes med situationen ved samme tidspunkt sidste år, kan der konstateres 
en nedgang på netto 20 medlemmer. Der må dog forventes en medlemstilbagegang i 
de næste par måneder, hvor der, som det er sædvane, sker udmeldelser bl.a. på 
grund af flytning fra byen eller klubben samt ikke mindst på grund af alder og fysiske 
skader. 
 
I tilknytning til medlemssituationen redegjorde NEH for de tiltag, man fra trænerside 
havde gjort for at få klarhed over situationen omkring prøvemedlemmerne. 
 
Der har i årets løb til nu været 92 prøvemedlemmer. Ud af disse mangler 68 fortsat 
at gennemføre hele forløbet. En forklarende årsag til det relativt høje antal er det 
dårlige vejr, der har været hen over sommeren og den forgangne del af efteråret. 
 
Alle uafklarede prøvemedlemmer er nu blevet kontaktet telefonisk. 41 har besluttet 
sig for at fortsætte prøvemedlemskabet til næste år – mod at betale nyt kontingent 
som prøvemedlem. I den forbindelse tilbydes over for denne gruppe en ugentlig 
fællestræning (som formentlig kommer til at ligge om torsdagen). Gruppen har tillige 
efterspurgt en Facebook gruppe, så man kan kontakte hinanden for at aftale spil. 
 
17 har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte. Heraf svarer 10, at de ikke vil 
fortsætte med golf, medens 7 melder fra, fordi de skal flytte eller på grund af 
afstanden til klubben. 
 
6 af de adspurgte overvejer stadig deres situation, og man mangler fortsat at få svar 
fra 4. 
 
Der var enighed om, at det er vigtigt, at vi allerede nu har så mange 
prøvemedlemmer ved starten af den nye sæson, og bestyrelsen kvitterede for det 
gode arbejde, der var lagt for dagen, med initiativet med den direkte kontakt. 
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Andet 
 
Klubben har tidligere være med i samarbejdet med Golfhæftet. Dette samarbejde 
blev bragt til ende med udgangen af 2015. 
 
Vi har nu på ny fået en henvendelse om at deltage i ordningen, hvor golfspillere, der 
har købt Golfhæftet, kan spille 1 gang på alle baner mod at betale halv greenfee. 
 
Da vi i forvejen har rabataftaler med en række klubber, og da den administrative del 
af ordningen styres automatisk gennem deltagernes registrering i 
betalingsautomaterne, var der i bestyrelsen enighed om, at klubben fra det nye år 
genindtræder i samarbejdet med Golfhæftet. 
 
 

17-075 Program for medlemsmødet den 9. november 2017. 
 
Der var en drøftelse af, hvilke emner der skulle med på det kommende 
medlemsmøde, der afholdes i cafe’en den 9. november. 
 
Der var enighed om at følgende emner ville være relevante: 
 
- Resultater fra medlemsundersøgelsen Golfspilleren i Centrum,  hvor vi har    

kontakt til DGU konsulent Kim Uldahl, som vil være behjælpelig med tolkningen 
af resultaterne og gennemgå, hvad man kan få ud af medlemmernes svar på 
undersøgelsen. 

 
- Præsentation af den nye hjemmeside (som vi håber at være kommet så langt 

med, at den kan offentliggøres). 
 

- Status på cafe’en efter at forpagtningsaftalen med den nuværende forpagter er 
opsagt med virkning fra årets udgang. 

 
- Varsling af kommende vedtægtsændring på generalforsamlingen i konsekvens af 

beslutningen om ikke for nærværende at ansætte en ny manager. 
 
 
17-075 Golfspilleren i centrum 
 

 
Gennemgang af seneste runde af spørgsmål 
 
Den sidste 1/3 af klubbens medlemmer har netop haft mulighed for at svare på 
spørgeskemaundersøgelsen Golfspilleren i Centrum, og resultatet foreligger nu. 
 
Resultaterne er overvejende positive, specielt når det drejer sig om besvarelserne fra 
begynderne. 
 
Desværre må vi konstatere, at man fortsat er noget kritisk over for kvaliteten og 
servicen i vores cafe, når man ser på de kommentarer, der er afgivet (de fleste dog 
anonymt). Ser man på restaurantrapporten efter seneste undersøgelse, er der dog 
en positiv udvikling på flere af bedømmelsesområderne – også ifølge vore egne 
medlemmer. 
 
Som nævnt ovenfor agter vi at medtage undersøgelsen på medlemsmødet i 
november, hvor Kim Uldahl fra DGU vil bistå med tolkning af resultaterne. 
 
ABJ tilføjede, at man på et møde i begynderudvalget den 26. oktober også får besøg 
af en DGU konsulent, som vil give input til udvikling af begynderarbejdet. I den 
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forbindelse vil resultaterne fra begyndernes besvarelser i Golfspilleren i Centrum 
også indgå. 
 
 
Golfens omdømme 
 
ABJ refererede fra et møde, hun havde deltaget i, i Mollerup Golfklub med golfens 
omdømme som tema. 
 
Fra DGU’s side er der udarbejdet et digert materiale vedrørende golfens gavnlige 
virkning, og klubberne kan tage udgangspunkt i dette materiale i egne bestræbelser 
på at benyttet temaet: Golfen gavner, i arbejdet med at rekruttere nye medlemmer. 
 
 

17-076 Status på cafe’en 
 

Som en konsekvens af den megen kritik, der har været fra medlemmernes side, 
vedrørende madkvaliteten og servicen i cafe’en hen over sommeren, har bestyrelsen 
truffet beslutning om at opsige samarbejdet med den nuværende forpagter. 

 
I henhold til forpagtningsaftalens bestemmelser herom er forpagtningsaftalen 
således opsagt til ophør ved årets udgang. 
 
Denne beslutning er tidligere via mail meldt ud til medlemsskaren, ligesom det heraf 
fremgik, at bestyrelsen er gået i gang med at finde en ny forpagter. 
 
 

17-077 Rapportering fra udvalgene 
 
 
 Kredsturnering for juniorer 2018 
 

I indeværende sæson har Viborg Golfklub lagt banen til afviklingen af en 
kredsturnering for juniorer. 

 
SB oplyste, at der fra kredsens side er ønske om at gentage arrangementet også i 
den kommende sæson, idet Viborg med 27 huller og en par 3 bane kan danne 
ramme for alle de juniorer, der spiller med. 

 
Turneringen afvikles på en søndag (dato kendes endnu ikke), hvor vort anlæg vil 
være lukket helt i nogle timer. 

 
Der var i bestyrelsen enighed om at efterkomme ønsket om, at vi igen stiller banen 
til rådighed. SB vender tilbage så snart datoen er kendt, så vi kan tage hensyn til 
dette i vores overordnede turneringskalender. 

 
 
 Sponsortøj til elite/talentholdene i 2018 
 

I 2017 har MK huse (v/ Jesper Thybo) og Rambøll (v/ Michael Reventlow-Mourier) 
været sponsor på tøj til elite- og talenthold. SB oplyste, at Jesper Thybo havde givet 
positivt tilsagn om igen at sponsorere tøj i 2018. SB kontakter Michael Reventlow-
Mourier for afklaring for det kommende år. 
 
SB orienterede i øvrigt om at Dansk Golf Fond støtter aktiviteter vedrørende 
rekrutteringsprojekter af børn/unge og ældre til udbredelse af golfsporten i 
Danmark. Fonden kan i øvrigt støtte aktiviteter for handicappede. Klubben har 
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mulighed for at søge om tilskud f.eks. i forbindelse med promovering over for 
skoleelever. 
 
Bestyrelsen gav tilsagn om at være behjælpelig med at udarbejde en officiel 
ansøgning. SB vender tilbage herom. 
 
 
Turneringsplan for 2018 
 
SB orienterede om, at datoerne for afviklingen af Danmarksturneringen i 2018 nu er 
fastlagt fra DGU’s side. 
 
I den forbindelse orienterede SB og NEH om de planer, de har, vedrørende fremtidig 
udvælgelse af spillerne på de enkelte divisionshold. Der vil i højere grad blive taget 
hensyn til, at man spiller med i turneringer – dels i klubregi men også i 
ranglisteturneringer. 
 
Det nye pointsystem, som man vil arbejde ud fra, skal nu drøftes med eliteudvalget. 
 
MA nævnte i den forbindelse, at klubben har fået en henvendelse fra et par 
medlemmer, som har deltaget i klubmesterskaberne i år. De foreslår bl.a. at man, 
hvis man deltager i elitetruppen, bør/skal stille op i kampen om klubmesterskaberne 
(og ikke tilmelder sig i rækkemesterskaberne for senior- eller veteranrækkerne). 
 
SB og NEH påpegede, at det fremover vil blive et krav, at man, når man er med i 
elite- eller talentgruppen, skal deltage i diverse turneringsaktiviteter herunder 
tilmelder sig klubmesterskaberne. 
 
VV udleverede et første udkast til turneringskalenderen for 2018, hvor der nu er 
taget hensyn til afviklingen af Danmarksturneringen, og hvor DGU’s anbefalinger 
omkring datoerne for afviklingen af klubmesterskaberne i klubberne er indarbejdet. 
Herudover er som udgangspunkt indlagt de turneringer, vi hidtil har haft på 
programmet i Viborg Golfklub. 
 
Der vil måske blive reduceret lidt i antallet af turneringer i den kommende sæson, da 
en enkelt sponsor har trukket sig som turneringssponsor, og da kommentarerne i 
Golfspilleren i Centrum indikerer, at flere synes, at vi har for mange turneringer, som 
lukker for mulighed for at spille, hvis man ikke ønsker at deltage i vore 
klubturneringer. 
 

 
17.078 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

PK oplyste, at det havde været nødvendigt at lukke for spil på de mest vandlidende 
huller på banen. Den megen nedbør har gjort fairways og greens meget bløde. 
Lukningen har været et nødvendigt tiltag, for ikke at ødelægge banen. 
 
Vi er derfor nu gået over til KPF Combi-banen, der indeholder de 18 mest tørre 
huller, vi har på anlægget. Der spilles indtil videre til sommergreens, og der kan 
således fortsat ske handicapregulering. 
 
Greenkeeperne er gået i gang med at etablere vintergreens, og man er således gået 
i gang med at klippe disse. Man bør derfor droppe fri af vintergreens. 
 
Greenkeeperne begynder ellers på efterårsarbejdet nu. Man vil bl.a. gå i gang med 
en udtynding af træerne. 
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NEH oplyste, at man efter efterårsferien begynder at opsætte andet inventar i 
proshoppen. 
I tilknytning til dette vil der ske en forskønnelse af lokalerne gennem malerarbejde 
og opsætning af bedre belysning. 
 
NEH tilføjede, at han havde fået en henvendelse fra Ældre Sagen om et samarbejde. 
I år har man som medlem af Ældre Sagen kunnet tilmelde sig til til et par timers 
orientering om klubben mv. den sidste fredag i hver måned. Modellen for i år har 
ikke virket, idet der ikke har været søgning. 
 
Det er aftalt, at NEH og en repræsentant fra Ældre Sagen hen over vinteren drøfter, 
om der kan findes en model for samarbejdet og markedsføringen  over for denne 
gruppe af potentielle emner. 
 

 
17-079 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
 
 
 
 Mødet sluttede kl. 19.00 
 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 
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