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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Til:  Torsdag den 31. august 2017, kl. 08.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 Sponsoransvarlig Carsten Jensen (CJ) 
 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
17-062 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. juni blev godkendt og underskrevet af 
 bestyrelsen. 
 
17-063 Budgetopfølgning pr. 31. juli og forecast for 2017 
 

Til brug for bl.a. vore finansieringskilder havde Forretningsudvalget (FU) udarbejdet 
en budgetopfølgning pr. 31. juli. MA gennemgik hovedelementerne i de skriftlige 
bemærkninger, der i den forbindelse var udarbejdet.  
 
I budgetopfølgningen er der foretaget periodiseringer, hvor der er disponeret 
omkostninger, uden at vi har modtaget faktura herfor. Ligesom der i enkelte tilfælde 
er taget højde for, at omkostningsposter er budgetteret i en senere periode. 
 
For de første 7 måneder er der realiseret et resultat, som afviger positivt fra 
budgettet med 15 tDKK. 
 
Indtægterne fra medlemmer afviger positivt, men der er en usikkerhed om hvorvidt 
restbudgettet kan indfries. Der er mange prøvemedlemmer på vej igennem forløbet, 
men der kan blive en mindre negativ afvigelse, når året er omme. 
 
Der er en mindre negativ afvigelse på sponsorindtægterne, og efter en gennemgang 
af sponsoraterne er det vurderingen, at der ved årets udgang også vil mangle en 
indtægt herfra i størrelsesordenen 15 tDKK. 
 
Vi er på niveau med det budgetterede, når det gælder indtægterne fra greenfee. Dog 
er restbudgettet for de resterende 5 måneder relativt højt. Det er dog forventningen, 
at restbudgettet kan nås. Det lykkedes således sidste år at realisere et tilsvarende 
niveau for resten af året. Der er stadig mange greenfeespillere på banen. Men meget 
afhænger selvfølgelig af vejret de næste par måneder. 
 
På omkostningssiden tyder det på, at  de budgetterede udgifter til lønninger til drift 
af banen kan holdes. Der er en mindre overskridelse på drift af banen. 
Overskridelsen skyldes primært udgifterne til leasing, som desværre har vist sig at 
være underbudgetteret. Det er dog forventningen, at budgettet for drift af banen for 
året vil holde. Der er besparelser på el og vand, som trækker i den positive retning. 
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Driften af klubhuset viser en positiv afvigelse i årets første 7 måneder. Der kommer 
dog udgifter til renovering af de eksisterende kølerumsfaciliteter og etablering af et 
nyt fryserum, som vil påvirke i negativ retning. 
 
Driften af sekretariatet er positivt påvirket af, at lønningerne er lavere som følge af, 
at der ikke er ansat en ny manager. Som det tidligere er meldt ud, er der dog nu 
indgået en aftale med Casper Lindenmayer om bistand til afgrænsede opgaver. Der 
kommer følgelig nogle lønudgifter i den forbindelse. 
 
Annonceudgifterne viser en betydelig overskridelse i forhold til det budgetterede. Det 
er nødvendigt med en kritisk gennemgang af behovet for annoncering i den 
kommende sæson.  
 
Generelt er budgettet for resten af året gennemgået, og det er sammenholdt med de 
realiserede tal for samme periode sidste år.  
 
Der vil være større positive afvigelser på lønninger i sekretariatet relateret til, at der 
ikke er ansat ny manager, ligesom der forventes et lavere elforbrug. 
 
Samtidig må det dog forventes, at der kan komme negative afvigelser på indtægter 
fra kontingenter og greenfee, som er usikre størrelser.  
 
Det er konstateret, at vi mangler at fakturere enkelte sponsorer for aftalte 
sponsorater. I modsat retning trækker en uforudset udgift til udført arbejde 
vedrørende de overvejelser, som der tidligere har været om flytning af sekretariatet 
fra 1. sal til stueetagen.  
 
Samlet er det dog vurderingen, at vi bør kunne nå det budgetterede resultat for året 
på 146 tDKK. Måske lidt højere. 
 
Det kan tilføjes, at vi har en god dialog med vores bankforbindelse Sydbank, med 
Nykredit og LeasingFyn, som alle har modtaget budgetopfølgningen pr. 31. juli uden 
at denne efterfølgende har givet anledning til kritik. 
 

 
17-064 Orientering fra FU 
 
 
 Aftale med Casper Lindenmayer 
 

 Som der tidligere er orienteret om, har bestyrelsen indgået en freelance aftale med 
Casper Lindenmayer om løsning af konkrete arbejdsopgaver for klubben. Der er 
forventning om en arbejdsindsats i omfanget 25-30 timer om måneden. Der er 
endnu ikke underskrevet en konkret aftale, men Casper er allerede i gang med at 
bistå os – specielt på IT området, hvor etableringen af en ny hjemmeside for klubben 
er påtrængende.  
 
Casper bistår også med ajourføringen af et anlægskartotek, som ud over eget behov 
også er efterspurgt af vores forsikringsselskab. 
 
 
Status på arbejde med ny hjemmeside 
 
Der er indgået aftale med Alex Elkjær fra Uniquepixels om udarbejdelse af en ny 
hjemmeside til afløsning af den nuværende, som platformsmæssigt er forældet og 
besværlig at ajourføre. 
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Arbejdet har været i gang hen over sommerferien, og på bestyrelsesmødet kunne en 
ny skabelon for den fremtidige hjemmeside præsenteres. 
 
Der er tale om en klar forbedring med betydelig bedre overskuelighed og et moderne 
design.  
 
Der udestår nu en opgave med endelig tilretning og ajourføring af de oplysninger, 
der skal konverteres over fra den gamle hjemmeside til den nye.  
 
Casper Lindenmayer er ”tovholder” på denne opgave, og der udestår tillige en 
uddannelsesopgave, så flere kan vedligeholde hjemmesiden fremover. Der tænkes 
her på sekretær, bestyrelsesmedlemmer og ansatte i proshop m.fl. Uddannelsen vil 
snarest blive gennemført. 
 
Det er tanken, at der kommer et specielt medlems-login, som skal bruges, hvis man 
vil have adgang til bl.a. bestyrelsens og udvalgenes referater. 

 
Bestyrelsen var meget tilfredse med det oplæg, som nu ligger klart, og vi ser frem til 
at kunne frigive den nye hjemmeside til vore medlemmer i den nærmeste fremtid. 
 
 
Internetforbindelse 
 
MA oplyste, at der i den kommende uge etableres en ny internetforbindelse til 
klubben, idet det er besluttet at få indlagt en fiberforbindelse, som vil give bedre 
stabilitet og højere hastighed på netværket. Eniig etablerer fiberforbindelsen. Selve 
forbindelsen vil koste 8 tDKK, hvortil kommer et mindre månedligt abonnement. 
 
 
Renovering af køle- og fryserum 
 
Der har gennem nogen tid været behov for en renovering af det nuværende kølerum 
ved cafe’en, idet den eksisterende kompressor er tjenlig til udskiftning. I den 
forbindelse har vi haft overvejelser om at etablere et fryserum i en del af det 
nuværende kølerum, så vi kunne undgå de frysere, der pt. er opstillet i varegården, 
hvor Levnedsmiddelkontrollen tidligere har udtrykt behov for en bedre 
skadedyrssikring. 
 
Vi har i den forbindelse kontaktet Vibocold, som ikke kunne anbefale en anvendelse 
af dele af det nuværende kølerum til frostrum, da det ville kræve en helt anden 
dimensionering af vægge og etablering af varme i gulv og ved døre. 
 
I stedet har de foreslået, at skillevæggen i det nuværende kølerum fjernes,  så 
kølerummet bliver større og letter varehåndteringen. Samtidig har de foreslået, at 
der etableres et helt nyt fryserum i varegården tæt på køkkenet, så de nuværende 4 
fryseskabe/kummefryser kan fjernes. Fryserummet vil blive indrettet, så man kan gå 
ind i det og får adgang med vogne. 
 
FU har accepteret de tilbud, som Vibocold har givet for at etablere køle- og fryserum. 
Der er indgået en aftale med Vibocold om betalingen for renoveringen af 
kølerummet, og betalingen af fryserummet sker via en leasingaftale med LeasingFyn. 
 
FU har haft møde med forpagter Tonny Hoberg for at sikre opbakning til betaling for 
de forbedrede køle/frysefaciliteter.  
 
 
 
 



 

 4 

 
Aftale med KPF/Formsprog 
 
Som følge af, at der fremkom at uforudset krav på betaling for bistand ydet i 
forbindelse med udarbejdelse at et projektoplæg vedrørende de tidligere planer om 
flytning af sekretariatet fra 1. sal til stuetagen har FU haft møde med Gitte Kjølby fra 
Formsprog for at få afklaret, hvilken aftale, der er indgået om honorering i 
forbindelse med den masterplan, som KPF/Formsprog tidligere har udarbejdet.  
 
 
Medlemsstatistik 
 
Den til mødet udarbejdede medlemsstatistik viser en positiv udvikling i antal 
medlemmer. I forhold til opgørelsen i juni, har der været en fremgang på 37 
medlemmer, og i forhold til opgørelsen ved årets indgang, er antallet steget med 68 
medlemmer. 
 
Sammenholdes med medlemstallet for et år siden, kan det dog konstateres, at der 
har været en netto tilbagegang på 30 medlemmer. 
 
I forhold til sidste år er der sket en større nedgang i antal senior medlemmer. 
Nedgangen er dog næsten opvejet af tilgangen af fleks 9 hullers medlemmer, hvor 
der nu er 119 medlemmer. 
 
Antallet af senior- og ynglinge prøvemedlemmer er betydeligt højere end sidste år 
ved samme tid. Junior prøvemedlemmerne viser en lille tilbagegang.  
 
Der var enighed om, at 9-hullers medlemskategorien er kommet for at blive. Det 
fastholder medlemmer, som ellers ville have meldt sig ud. Konsekvensen er 
imidlertid, at vi fremover skal forvente, at kontingentindtægterne vil falde. 
 
Bestyrelsen er opmærksom på, at der traditionelt kommer en afgang af medlemmer i 
forbindelse med udmeldelsesfristen ved udgangen af november måned. Denne 
naturlige afgang som følge af alder eller fysiske skavanker understreger vigtigheden 
af at sikre, at der hele tiden er prøvemedlemmer i ”pipelinen”. 
 
 
Etablering af lynafledere og sirener 
 
Der har tidligere været undersøgelse af, hvad det vil koste at etablere lynafledere på 
toiletbygningerne på banen. Udgifterne vil ligge i størrelsesordenen 50 tDKK.  
 
Bestyrelsen drøftede behovet for etablering af lynafledere. PK kunne oplyse, at de 
tidligere sonderinger havde vist, at den tilbudte løsning ikke ville give en 100 pct. 
garanti for at man var i sikkerhed ved toiletbygningerne.  
 
Bestyrelsen var derfor enig om, at man ikke skulle arbejde videre med dette projekt. 
Derimod kunne det igen overvejes, om der skulle etableres sirener, som kunne 
advisere spillerne om, at man skal søge i sikkerhed, når man befinder sig på rød 
sløjfe eller på de yderste huller på blå sløjfe, hvor det ofte ikke vil være muligt at 
høre den sirene, der befinder sig på lockerrummet ved klubhuset. 
 
Det blev aftalt, at PK kontakter BE Installationer for at forhøre sig om mulighederne 
for at etablere sirener på f.eks. toiletbygningerne. (En af udfordringerne er, at der 
ikke findes strøm i bygningerne). 
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Regler for XL golf. 
 
I den nuværende aftale mellem klubberne i XL samarbejdet fremgår det, at 
deltagelse i specielle arrangementer, turneringer eller ”pakkeløsninger” ikke kan 
forventes at give adgang til fritagelse for at betale greenfee.  
 
ABJ foreslog, at man genoptog emnet ved de kommende møder om XL ordningen, 
idet hun henviste til en turnering mellem deltagere fra Hjarbæk, Tange og Viborg 
hvor den manglende mulighed for at bruge sit XL medlemskab i denne 
sammenhæng, havde afholdt nogle fra at deltage. 
 
MA mente ikke der var stemning for en lempelse af reglerne på dette område, idet 
emnet havde været til drøftelse. For at få glæde af rabatten skal man bestille 
starttider som enkeltmedlem. 
 
 
Best of Viborg 
 
MA orienterede om, at FU sammen med Claus Hermann havde haft møde med Mette 
Hagen fra Snapsting Viborg for at evaluere årets turnering Best of Viborg.  
 
Man ser gerne samarbejdet fortsat i 2018, og klubberne i Tange og Hjarbæk er med 
også næste år. Vi skal overveje, om starttiderne de 3 dage skal fastholdes, eller 
skubbes til senere på dagen. Fra Snapsting Viborg har man ikke indvendinger mod at 
vi eventuelt starter om eftermiddagen nogle af dagene, så deltagerne i turneringen 
ikke behøver at tage 3 fulde fridage for at kunne deltage. 
 
 
Sponsorturneringen 
 
Fredag den 22. september afvikles årets turnering for sponsorer og medlemmer af 
erhvervsklubben. Der er nu udsendt invitation til sponsorer med mulighed for, at de 
også kan tilmelde en gæst. 
 
Tilmeldingerne er begyndt at indløbe, og vi håber på stor deltagelse. 
 
Der var enighed om, at det var vigtigt, at så mange som muligt fra bestyrelsen 
deltager i turneringen.  
 
CJ oplyste, at han i samarbejde med Claus Hermann overvejer tiltag med specielle 
aktiviteter på banen denne dag.  
 
 
Andet. 
 
MA orienterede om, at han og PK havde haft møde med en repræsentant fra Willies, 
som vi er forsikret igennem. Forsikringsforholdene var blevet gennemgået. I den 
forbindelse var der ønsker om, at vi får etableret et anlægskartotek. Som tidligere 
omtalt er Casper Lindenmayer i gang med denne opgave sammen med PK. 
 
 Som en tilføjelse til den nuværende police, havde man fra Willis’s side forslået 
etableret en kombiforsikring, som både dækker bestyrelses- og ledelsesansvar samt 
dækker risikoen for hackning og de følgeskader, dette måtte give på vore digitale 
arkiver. 
 
Bestyrelsen var enig i, at vi bør tilføje denne dækning til vores nuværende police. 
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17-065 Ledelse af klubben og sekretariatet. 
 

FU har sammen med PK og NEH stået med ansvaret for den daglige ledelse af 
klubben siden foråret. 
 
Arbejdet med sponsorerne er outsourcet til Claus Hermann (i samarbejde med CJ fra 
bestyrelsen), og der er nu indgået freelance aftale med Casper Lindenmayer for 
løsning af konkrete arbejdsopgaver. 
 
Klubsekretær Pia Møberg løser i tillæg til tidligere opgaver arbejdet med den daglige 
bogføring, og visse af Pia’s tidligere opgaver er henlagt til løsning af Susanne Wolff i 
pro shoppen. 
 
Det er FU’s hensigt at fortsætte på denne måde indtil videre, såfremt resten af 
bestyrelsen giver opbakning til denne løsning. 
 
FU fik bestyrelsens opbakning på mødet.  
 
Der var i den forbindelse en drøftelse af vedtægtsproblematikken, idet vedtægterne 
angiver, at der skal være en manager i klubben. Uffe Steffensen har set på 
vedtægternes passus om manager og har formuleret et ændringsforslag, så man 
fremover ikke skal men kan ansætte en manager, som ikke behøver være fra 
bestyrelsens rækker, men kan være en frivillig, som også kan være ulønnet. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med vedtægtsproblematikken i den kommende tid. 
 
Der var i denne forbindelse en drøftelse af vigtigheden af at understrege, at Viborg 
Golfklub er en forening, hvor medlemsinvolvering skal være med til at styrke 
klubånden. 
 
 

17-066  Golfspilleren i centrum 
 

I juli måned har spørgeskemaundersøgelsen ”Golfspilleren i centrum” været udsendt 
til 1/3 af klubbens medlemmer (i maj måned blev første 1/3 spurgt, og senere på 
året får den sidste 1/3 muligheden). 
 
Overordnet set er tilbagemeldingerne i undersøgelsen i juli måned positive. Også 
begynderne føler sig godt tilpas. Nogle mangler dog faste spillepartnere. Vi kan i den 
forbindelse kun opfordre vore medlemmer til at melde sig som frivillige. Vi mangler 
mentorer til at sikre en smidig integration i klubben, når man kommer som nyt 
medlem. 
 
Der er desværre en negativ udvikling i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, 
når det gælder tilfredsheden med kvaliteten og servicen i vores cafe, jfr. senere 
punkt på dagsordenen. 
 
Der var i bestyrelsen enighed om, at der bør udarbejdes et ekstrakt af de 
overordnede tendenser i rapporten, så medlemmerne får en tilbagemelding på 
resultaterne og de kommentarer, der i tillæg er kommet fra medlemmer og gæster. 
 
 

17-067 Rapportering fra udvalgene, herunder 
 
 Strategi for 2018 for hvervning af nye medlemmer 
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Som tidligere nævnt under medlemsstatistik er det særdeles vigtigt, at der er stor 
fokus på hvervning af nye medlemmer til erstatning af de medlemmer, der af 
naturlige årsager forlader klubben hvert år. 
 
NEH påpegede i den forbindelse, at han naturligvis også til næste år vil stå for åbent 
hus arrangementer. Måske med den ændring, at de lægges på hverdage. Der var 
således gode erfaringer med det nyligt afholdte åbent hus arrangement, som fandt 
sted en hverdags aften. Måske skal der involveres nogle flere repræsentanter fra 
klubber i klubben til at bistå med information om mulighederne for social involvering 
i klublivet. 
 
En ”flyer” - f.eks. udarbejdet som et scorekort - kunne bruges til uddeling på 
arbejdspladser. Her ville det være nærliggende at bruge netværket i 
erhvervsklubben, så medarbejdere i de pågældende virksomheder blev gjort 
opmærksom på klubbens eksistens. 
 
Det blev bragt i forslag, at man tilbød eksisterende medlemmer i en golfklub, at de 
kan melde sig ind hos os og spille gratis året ud, mod at de melder sig ind med 
virkning fra det kommende år.  
 
CJ foreslog, at man kunne give rabat til medarbejdere hos sponsorerne i form at et 
eengangsbeløb, såfremt de tegner et prøvemedlemskab og igen ved senere 
indmeldelse.  
 
NEH foreslog, at man indfører et tilbud om spil på Par 3 banen det første år, efter at 
man har været prøvemedlem. Som det er nu, udmeldes prøvemedlemmer 
automatisk ved årets udgang. Med et introduktionsmedlemskab til Par 3 banen er 
der større chance for at fastholde dem. 
 
 
Strategi for fastholdelse af medlemmer. 
 
Golfklubber kan ikke undgår udmeldelser (heller ikke selv om man sætter 
kontingentet ned). Alder og fysiske skavanker vll altid betyde, at nogle vil melde sig 
ud, og visse medlemmer flytter fra byen og dermed klubben. 
 
Der var en drøftelse af, hvad man kan gøre for at fastholde de medlemmer, man har.  
CJ foreslog et ”loyalitetstilbud”, hvor man f.eks. tilbyder greenfee billetter til klubben 
for at opretholde sit medlemskab, så man har mulighed for at invitere gæster med 
på banen. 
 
Bestyrelsen så positivt på dette. Der er ikke grundlag for kontingentnedsættelser i 
øjeblikket, så et sådant tilbud kunne være et alternativ (dog kun over for 
fuldtidsmedlemmer, som betaler det højeste kontingent). 
 
 
Strategi for sponsorer. 
 
CJ gav en status på arbejdet med at hverve sponsorer. Han og Claus Hermann har 
fokuseret meget på at få et klart overblik over de sponsorer, vi har p.t. og få 
sikkerhed for at aftalerne med disse er på plads. 
 
De fleste af aftalerne er nu 3-årige og mange med et stigende forløb. 
 
Der er et ønske om, at FU sammen med CJ og Claus Hermann får gennemgået de 
enkelte sponsoraftaler for at få overblik over hvilke, der skal genforhandles. 
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Der var enighed om, at det skal forsøges at sælge nogle flere hulsponsorater. Der er 
således stadig 14 af vore 27 huller, som der ikke er en navnesponsor på. 
NEH foreslog, at vi gennemgår listen af juniorer (og deres forældre) og nye 
medlemmer for at afdække, om der blandt disse skulle være erhvervsdrivende, som 
kunne være potentielle sponsorer. 
 
ABJ bragte i den forbindelse Apple på banen, idet det må forventes, at der blandt de 
medarbejdere, der tilknyttes projektet i Foulum, også vil være golfspillere. Der kan i 
den forbindelse være behov for at få udarbejdet noget materiale på engelsk om 
mulighederne for at spile golf i Viborg Golfklub. 
 
 

17-068 Rapportering fra Chefgreenkeeper og træner, herunder 
 
  
 Ny rating af banen, greens, mv. 
 

 DGU har foretaget en genrating af vores bane. Resultaterne af denne genrating er 
lige tilgået klubben, og ud over bestyrelsen, chefgreenkeeper og baneudvalg har 
medlemmerne af handicapudvalget fået materialet til gennemsyn. 
 
 Det er aftalt, at handicapudvalget nu ser på materialet. Herefter afholder vi møde 
med udvalget for at få klarhed over, om genratingen giver anledning til f.eks. 
ændring af handicapnøgler på nogle af hullerne. 
 
 Der er fra DGU udarbejdet nye konverteringstabeller for vore sløjfer. Disse skal 
seneste tages i brug ved årsskiftet. Det overvejes, om konverteringstabellerne for 
Combi-banen eventuelt skal iværksættes tidligere i forbindelse med, at denne åbnes 
senere på sæsonen. 
 
PK kunne tilføje, at man nu er færdige med at prikke greens. Dette arbejde er i år 
sket over 3 uger. Til næste år agter man at prikke på alle 27 huller i løbet af 1 uge 
for at få arbejdet overstået og få generne afviklet hurtigst muligt. Måske skal vi i den 
pågældende uge tilbyde lavere greenfee på grund af generne. 
 
Der har i sæsonen været en del snak om hastigheden på vore greens. Hastigheden 
kan øges ved at trumle hyppigt og ved hyppigere slibning af skærene på klipperne 
(en slibning koster 15 tDKK). Det er ikke muligt at sænke klippehøjden yderligere i 
forhold til nu. 
 
PK omtalte et nyt teknisk værktøj til måling  af hastighed og ensartethed på greens 
som samtidig kan opsamle historik.   
 
Der var en drøftelse af problematikken omkring hastigheden på greens. De fleste 
almindelige golfspillere mærker nok ikke den store forskel, men vi er opmærksom 
på, at der har været ønske om at øge hastigheden, og kan vi – uden at slække på 
baneplejen i øvrigt – gøre flere tilfredse, så skal det selvfølgelig forsøges. 
 
PK oplyste, at han havde fået et fordelagtigt tilbud på at købe en brugt greenklipper. 
PK havde indledningsvis fået klipperen reserveret. Vi kan vente med at lease og 
betale leasingydelse indtil næste år i marts måned. Der var enighed om at gå videre 
med handlen i håb om, at vi så kan udskyde udskiftningen af nogle af de nuværende 
klippere lidt endnu. 
 
PK oplyste, at vi bør se på en løsning mht. boldopsamleren. Der skal i dag foretages 
mange tunge løft, når man tømmer kurvene efter opsamling. Vi bør finde en løsning, 
hvor boldene kan vippes af. 
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PK orienterede herefter om, at DGU i samarbejde med Aarhus Universitet har et 
forsøg i gang med dronefotografering af fairways og greens for at afdække behov for 
gødskning og ukrudtsbekæmpelse med pesticider. Viborg Golfklub har netop deltaget 
i dette forsøg.  
 
PK meddelte, at han er blevet udpeget til at skulle deltage som censor på skolen i 
Sandmosen, hvor nye greenkeepere uddannes. Bestyrelsen ønskede PK tillykke med 
hvervet. 
 
Informationsskiltet ved flagstængerne kræver vedligeholdelse. Det har været på tale 
at udskifte info skiltet med et ”Thule” skilt, der bl.a. viser vejen til 1. tee på de 3 
sløjfer. Henset til prisen på udskiftning var der enighed om, at vi reparerer det 
nuværende skilt i stedet.  
 
 
Danmarksturneringen, resultater og fremtidige hold. 
 
NEH orienterede om, at vores 1. divisions hold på herresiden rykker ned. Det var 
ikke uventet. Der arbejdes på et generationsskifte. 
 
Holdet i 3. division klarede lige skærene, idet Randers sluttede sidst og blev 
tvangsnedrykket. 
 
Til næste år er vi således repræsenteret i 2., 3. og 4. division på herresiden. 
Damerne i 3. division blev nr. 2 i rækken og forbliver dermed i divisionen. 
 
Der vil være fokus på at skabe mere konkurrence om at komme på 1. eller 2. holdet. 
3. holdet på herresiden vil så mere blive et hold for spillere i udvikling. 
 
På damesiden er der nogle gode juniorpiger på vej frem.  
 
 

17-069 Cafe’en 
 

 Som det er nævnt tidligere, har tilbagemeldingerne i medlemsundersøgelsen 
”Golfspilleren i centrum” været meget kritiske mht. servicen og madkvaliteten i vores 
cafe. 
 
Som det er helt normalt i golfklubberne bedømmer greenfee spillerne derimod 
cafe’en noget mere positivt end vore egne medlemmer. 
 
Vi har foreholdt forpagteren resultatet og medsendt rapporten fra undersøgelsen og 
udbedt en tilbagemelding med en plan for, hvorledes man har tænkt sig at ændre på 
forholdene, så vi forhåbentlig kan få en bedre bedømmelse af forholdene fremover. 
 
Vi har gennem sæsonen også foreholdt forpagteren, at der ved flere lejligheder har 
været klager fra medlemmerne over kvaliteten. 
 
Bestyrelsen har stor fokus på, at cafe’en får rettet op på forholdene, så vi også på 
dette punkt, kan få en positiv udvikling.   
 

 
17-070 Eventuelt 
 

 ABJ foreslog, at der etableres en klokke på hul 16, så man ringer, når green 
forlades. Der var enighed om, at gøre dette. Forslaget har været fremme tidligere år.   
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For nogle år siden blev der opsat en klokke på hul 20. Behovet for denne er 
reduceret  efter at træerne omkring søen er fjernet, så man nu har bedre udsyn. Det 
blev derfor besluttet, at flytte klokken fra hul 20 til hul 16. 
 
ABJ forespurgte, om der var mulighed for at få ens trøjer til deltagerne i 
landsdelsfinalerne i Abacup Cup, som afvikles med deltagelse af 5 af vore 
medlemmer i Aalborg Golfklub i midten af september. SB lovede at se på dette, da 
man muligvis kan låne nogle af elitens trøjer. 
 
VV orienterede om, at fællesturneringerne i juli måned har haft pænt med deltagere. 
Også turneringerne Spil golf med en ven og Pro/Am’en var velbesøgte. Nu håber vi 
på mange deltagere i de forestående klubmesterskaber. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.00 
 
 
Referent: Verner Veedfald   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
   
 
   
 

 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 


