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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Torsdag den 9. november 2017, kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Sortsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 Sponsoransvarlig Carsten Jensen (CJ) 
 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
17-080 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. oktober blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
 
 

17-081 Budgetopfølgning pr. 31. oktober, forecast for 2017 og budget for 2018 
 

 MA kommenterede kort den udarbejdede budgetopfølgning efter udgangen af 
oktober måned tillige med det forecast for hele 2017, som nu var udarbejdet med 
udgangspunkt i de realiserede regnskabstal efter oktober tillagt budgettet for årets 
sidste 2 måneder. 
 
Kontingentindtægterne i oktober blev tDKK 20 lavere end budgetteret. Dertil kom at 
lønningerne på banen blev tDKK 41 højere end budgetteret. Driften af banen blev 
tDKK 44 højere end forventet i budgettet. 
 
Herudover var der flere positive og negative afvigelser, som i det væsentlige kan 
beskrives som periodeforskydninger. 
 
Resultatet for oktober måned isoleret blev på trods af ovennævnte negative 
afvigelser et rundt nul, som følge af salg af noget afskrevet banemateriel. Indtægten 
herfra havde ikke været indregnet i budgettet. 
 
For årets første 10 måneder ligger resultatet herefter fortsat tDKK 82 over det 
budgetterede. 
 
Med udgangspunkt i det realiserede resultat efter udgangen af oktober var der 
udarbejdet et nyt estimat på det samlede resultat for 2017. Med indarbejdelse af 
visse reguleringer med kendte og forventede elementer i årets sidste 2 måneder 
viser estimatet nu et resultat for 2017, der bliver lidt bedre end det overskud på 
tDKK 146, som budgettet for 2017 viste efter den gennemgang og revision, der var 
blevet foretaget tidligere på året.   
 
Det estimerede resultat for 2017 afspejler, at indtægterne fra kontingenter desværre 
ikke når budgettet på trods af en fornuftig udvikling i medlemstallet. Samtidig kan 
det konstateres, at driften af banen bliver lidt dyrere end oprindelig skønnet – 
specielt fordi brændstofforbruget bliver noget højere end forventet som følge af 
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nødvendigheden af hyppig klipning af græsset under sæsonens gode 
vækstbetingelser. 
 
MA havde tillige lavet et budget for likviditetssituationen ved årets udgang. Det 
forventes nu, at trækket på kassekreditten i Sydbank bliver lidt lavere, end 
oprindelig skønnet.  
 
Der er sikret finansiering af likviditetstrækket frem til efter 1. februar, hvor 
hovedparten af kontingentindtægterne for næste år indgår. Det er forventningen, at 
der ikke vil være gæld til varekreditorer af nævneværdigt omfang ved åres udgang.  
 
FU (forretningsudvalget) havde udarbejdet et første bud på et budget for 2018. Med 
udgangspunkt i de nuværende kontingentsatser og med indarbejdelse af en 
forudsætning om, at vi næste år vil øge antallet af slibninger af materiellet til 
klipning af græs (ikke mindst på greens), skønnes resultatet i 2018 at blive i 
omegnen af tDKK 350. 
 
I dette resultat er det forudsat, at der ikke ansættes en manager i 2018, og med 
mindre indtægtsgrundlaget kan øges væsentligt (f.eks. gennem øget 
medlemstilgang, flere greenfeegæster og flere sponsorer) er det vurderingen, at der 
ikke for nærværende er råd til at ansætte en fuldtids manager.  
 
Bestyrelsen vil bruge 2018 til at finde en fremtidig ledelsesform, som tager hensyn til 
klubbens økonomiske rammevilkår. 
 

 
17-082 Orientering fra FU     
 
 Medlemsstatistik 
  

VV havde udarbejdet en medlemsstatistik pr. 1. november, som kort blev 
gennemgået. Det samlede medlemstal ved indgangen til november var 1.256 (incl. 
passive medlemmer), hvilket ligger 85 over niveauet ved årets indgang. Der har 
været en tilvækst i antallet af fuldtids medlemmer på 21. Samtidig er antallet af 
fleks medlemmer steget. Her er det specielt antallet af 9 hullers medlemmer, der er i 
vækst. Denne medlemskategori rummer nu i alt 123 medlemmer, eller 33 mere end 
ved årets indgang. 
 
Det er bestyrelsens vurdering, at fleksmedlemskategorierne er kommet for at blive. 
De er efterspurgte, og alternativet kunne være, at de pågældende medlemmer  helt 
stopper i klubben. Men vi må som følge heraf forholde os realistisk til de 
konsekvenser dette giver i form af vigende kontingentindtægter. 
 
 
Prispolitik for lockerrum 
 
Der har hidtil været ens pris på leje af et lockerrum (uden el), uanset om der er tale 
om et over- eller underskab. Det kan konstateres, at efterspørgslen er størst efter 
underskabe, medens vi har en del overskabe ledige.  
 
PK foreslog, at vi differentierede prisen afhængig af placeringen. PK tilføjede, at der 
allerede er lavet et mindre antal dobbeltskabe (som overskabe), og det er relativt 
omkostningsfrit at lave yderligere dobbeltskabe.  
 
PK foreslog derfor, at de fremtidige priser skulle være: 
 

• Overskab kr. 500 
• Underskab kr. 600 
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• Dobbeltskab kr. 900   (kun som overskabe) 
• El-pladser kr. 1.450 

 
Der vil således være en mindre rabat ved at vælge et dobbeltskab i stedet for at leje 
2 selvstændige. Forslaget blev vedtaget, og de nye priser indføres fra årsskiftet.  
 
 
Banerating 
 
DGU har i sommer foretaget en genrating af banen. Dette sker normalt hvert 4 år.  
Resultatet af denne rating betyder, at der skal foretages nogle ændringer af 
handicapnøglerne på nogle af hullerne på gul og blå sløjfe. Handicapnøglerne på rød 
sløjfe ændres ikke. 
 
Ændringerne betyder en økonomisk udgift for klubben, idet der dermed skal ske 
ændringer af en del skilte. Det gælder sponsorskiltene ved hullerne samt skiltene på 
tee stederne. Baneudvalget arbejder på at finde en løsning, som belaster økonomien 
mindst muligt. 
 
 
Likviditet 
 
Der er stor fokus på klubbens likviditet. Jfr. punkt 17-081 skønnes likviditetsbehovet 
frem til efter 1. februar at være dækket af de kredittilsagn, vi har fra klubbens 
bankforbindelser.   
 
 
Andet 
 
MA orienterede om, at der tilsyneladende gik nogle rygter om, at vores træner 
fortsat fik honorering for boldopsamling. Det rygte kan hermed afkræftes. Den 
nuværende kontrakt med træneren indeholder ikke honorering for dette arbejde. 
 
MA oplyste videre, at ABJ har påtaget sig at være primus motor i et festudvalg, som 
skal planlægge praktikken omkring forårsfesten i forbindelse med vores 
åbningsturnering, som er planlagt til den 14. april 2018. Ud over ABJ har Susanne 
Bang og senest Peter Svendsen indvilget i at bistå. Medlemmer, som har lyst til at 
bidrage, bedes tage kontant til ABJ. 
 
Der var i den forbindelse en drøftelse af det generelle behov for frivillighed i klubben. 
Medlemmernes involvering i de mange gøremål – hvad enten det er som hjælper 
med pasning af bane og udenoms arealer, baneservice eller ved turneringsafvikling – 
er helt afgørende for at kunne afvikle de mange aktiviteter gennem en sæson. Det er 
samtidig med til at opbygge en fællesskabsfølelse og klubånd. 
 
Pro shoppen er netop blevet frisket op med maling og nye paneler på væggene til 
brug for butikkens udstilling. Panelerne er erhvervet uden beregning fra en butik i 
Ikast, som lukkede ned, så udgifterne begrænser sig stort set til indkøb af maling, 
idet pro shoppen selv har stået for malerarbejdet. Lokalet er blevet meget lysere, og 
der er skabt noget mere plads. 
 
MA oplyste, at vi gennem Jyske Bank (Chris Stenskrog) har fået sponseret et skab, 
så det nu er muligt at flytte vores hjertestarter ud i gården, hvor den vil være 
tilgængelig døgnet rundt. Det er planen at placere hjertestarteren på væggen ind 
mod damernes omklædningsrum. 
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Klubben investerer i en ny bærbar pc. Den stationære pc, som sekretæren i dag 
betjener sig af, er ved at være forældet, og for at sikre større fleksibilitet med 
mulighed for at arbejde hjemmefra indkøbes den nye bærbare pc.  
 
I den forbindelse aftaltes det i øvrigt, at åbningstiderne med virkning fra 1. 
december og hen over vintermånederne ændres, så sekretariatet kun er åbent i 
tidsrummet 10 til 12 på tirsdage og torsdage. 
 
Som det er meldt ud til medlemmerne, er der indgået ny samarbejdsaftale med 
Golfhæftet fra 2018. Vi har modtaget et antal hæfter til brug for salg i sekretariatet, 
og der har allerede været de første efterspørgsler. 
 
 

17-083 Medlemsmøde den 9. november 
 

Efter bestyrelsesmødet var der indkaldt til medlemsmøde. MA gennemgik kort 
dagsordenen for aftenen og præsenterede de plancher, han ville tage udgangspunkt 
i under sin redegørelse om ”rigets tilstand” og planerne for det kommende år. 
 
Der vil blive udarbejdet et særskilt referat fra medlemsmødet, hvortil henvises. 

 
 

 
17-084 Status på cafe’en 
 

MA orienterede om, at der nu var underskrevet ny forpagtningsaftale med Kent 
Wolff, der overtager forpagtningen af cafe’en med virkning fra den 1. januar 2018. I 
den forbindelse sker der en opjustering af den årlige forpagtningsafgift, ligesom det 
er indføjet i aftalen, at bestyrelsen kvartalsvis skal have indblik i 
omsætningsudviklingen i cafe’en. 
 
Kent Wolff vil være kendt af de fleste af vore medlemmer, idet han de seneste år har 
været ansat i cafe’en, hvor han primært har haft ansvaret for baren. Kent har 
tidligere drevet cafe og har en baggrund som selvstændig i forskellige 
sammenhænge. 
 
Den nye forpagter ansætter Marianne Laursen og Marianne Venø. Begge er ligeledes 
kendte ansigter. Marianne Laursen får fortsat ansvaret for køkkenet. 
 
Det har været vigtigt for bestyrelsen at sikre, at det var dette team, der fortsatte. 
De er bekendt med dagligdagen i klubben, og har vist, at de kan levere god mad og 
service, og de er alle meget opsatte på at få cafe’en til at fungere fremadrettet. 
 
Den nye forpagter og hans team vil blive præsenteret på medlemsmødet, hvor de får 
mulighed for at redegøre for deres planer for driften af cafe’en. 
 
I fortsættelse heraf orienterede MA om, at der nu var etableret et nyt fryserum i 
stedet for de tidligere anvendte skabs- og kummefrysere. Kølerummet er ligeledes 
blevet renoveret og ændret, og der er opsat ny kompressor. Der mangler fortsat 
ophængning af hylder i kølerummet, ligesom der skal monteres en dækplade på 
gulvet. 
 
 

17-085 Rapportering fra udvalgene. 
 

ABJ orienterede om et nyligt afholdt møde i begynderudvalget med deltagelse af en 
konsulent fra DGU. Der havde været fokus på emnet ”Den gode begyndelse”, hvor 
modtagelsen af nye medlemmer og deres integration i klubben var blevet drøftet. 



 

 5 

 
Aftenen var forløbet meget positivt og der var fra DGU konsulentens side ros for det 
begynderarbejde klubben leverede. Tilbagemeldingerne fra nye medlemmer i 
Golfspilleren i Centrum var ligeledes meget positive. 
 
På mødet havde mentorordningen igen været til drøftelse, og der er nu givet tilsagn 
fra flere af klubbens medlemmer om at indgå i en mentorordning med særlig fokus 
på 3-4 nye medlemmer hver. 
 
Der tilmeldes 4 medlemmer, som skal deltage i et begynderkursus. 
 
Som et element i et begynderforløb foreslog ABJ, at men eventuelt aflagde 
greenkeepergården et besøg for at få kendskab til det vigtige greenkeeperarbejde. 
Et andet element kunne være en tur rundt på banen sammen med en naturvejleder. 
 
SB orienterede om, at der nu stort set var styr på tilmeldingen af hold til regions golf 
til næste år. Det er forventningen at der tilmeldes det samme antal hold som sidste 
år. Der mangler fortsat udpegning af holdkaptajn på enkelte af holdene. 
 
Der kan kun tilmeldes 3 hold fra hver klub i divisionerne i Danmarksturneringen. Det 
betyder for den kommende sæson, at vort 5. divisionshold rykkes ned i 
kvalifikationsrækken. Det bliver primært de helt unge talenter, der kommer til at 
starte her. 
 
NEH foreslog, at man gav et tilbud til sponsorerne og medlemmer i erhvervsklubben, 
så de nu kunne købe et prøvemedlemskab for 2018 for kr. 750. Et sådant tilbud 
kunne måske være interessant som julegave til de erhvervsdrivendes medarbejdere. 
 
MA tilføjede i den forbindelse, at der var interesse fra VHK om et samarbejde med 
golfklubben (på samme måde som vi har et samarbejde med VFF). Der arbejdes 
videre med en samarbejdsmodel. 
 
VV orienterede om, at der netop var indkaldt til møde i Turneringsudvalget. Fokus på 
mødet vil være en evaluering af den forgangne sæson og den foreløbige 
turneringskalender for 2018 (herunder sikring af bemanding på 
turneringslederpladserne),  
 
Dertil skal der være en drøftelse af propositionerne for afviklingen af 
klubmesterskaberne. Hvorledes kan vi øge incitamentet til at tilmelde sig 
turneringen. 
 

17-086 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

PK orienterede om, at der for nyligt havde været afviklet en turnering over 9 huller 
for de frivillige hjælpere på banen og til pasning af arealerne omkring klubhuset. Der 
havde været stor tilfredshed med arrangementet, og der var ønske om at gentage 
dette formover. 
 
Baneudvalget havde afholdt møde. Da Svend Bichel var flyttet fra klubben, skal der 
findes et nyt medlem til udvalget. Kandidater overvejes. 
 
PK gjorde opmærksom på, at kommunen overvejer at etablere en omfartsvej  øst 
om det nuværende hul 12 på rød sløjfe. Han opfordrede til, at vi fulgte udviklingen 
på dette område.  
 
På mødet i baneudvalget havde der i den forbindelse været en drøftelse af etablering 
af beplantning i højre side af fairway på hul 12. Dette ville skærme mod en eventuel 
kommende vej, og ville tillige gøre hullet lidt mere spændende at se på. 
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Baneudvalget havde besluttet, at der skal indkøbes et elektronisk værktøj, som kan 
måle hastighed og ujævnheder på greens. Data fra opmålingerne opsamles, så 
historikken gemmes. Værktøjet skal være med til fremover at dokumentere om 
greens er ensartede, når det gælder hastighed og jævnhed. 
 
Status på banearbejdet er i øvrigt, at der nu er behandlet for svampeangreb, men 
det må forventes, at der vil komme svamp visse steder. 
 
Vintergreens er klar til brug, og man er begyndt at fælde træer rundt om på banen. I 
den forbindelse laves der flis til brug for stier. Der er allerede påført ny flis på de 
mest udsatte steder. 
 
Det forventes, at der lukkes for vandet på banen inden for de næste 14 dage. I den 
forbindelse lukkes toiletbygningerne. 
 
Vi har fået tilbud på etablering af sirener på toiletbygningerne til brug i forbindelse 
med alarmering ved tordenvejr. Sirenerne forventes etableret ved starten af den nye 
sæson. Forinden skal klubben have en dialog med naboerne. Dette kan naturligt ske 
på det forårsmøde, der traditionelt afholdes med naboerne. Sirenerne vil primært 
skulle bruges ved turneringer. Uden for disse er det op til spillerne selv at vurdere 
risikoen. 
 
PK oplyste afslutningsvis, at Uffe Steffensen er i gang med en analyse af vort 
solcelleanlægs effektivitet herunder en sikring af, at vi honoreres for den elektricitet 
der produceres og sendes ud på nettet. 
 
NEH orienterede om, at der var kommet en henvendelse fra Ældre Sagen om 
mulighed for et fremtidigt samarbejde. Den model, vi har kørt i år, har ikke virket 
efter hensigten, så der skal findes en ny model. NEH arbejder videre med 
overvejelserne om, hvorledes et fremtidigt samarbejde kan tænkes etableret.   
 

 
17-087 Eventuelt 
 

NEH oplyste, at når sommergreens lukkes ned, og vi endeligt overgår til 
vinterbanen, så ophører indsamlingen af bolde på driving rangen. 
 
Der var ikke yderligere emner til drøftelse under dette punkt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 18.30 
 
 
Referent: Verner Veedfald 
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