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Referat fra medlemsmøde i Viborg Golfklub den 9. november 2017 
 
 
Mellem 90 og 100 af klubbens medlemmer deltog i medlemsmødet den 9. 
november 2017. Mødet blev afviklet i cafe’en. 
 
Klubbens formand Mogens Andersen bød velkommen til mødet og udtrykte 
tilfredshed med det store fremmøde. 
 
Der var indkaldt til medlemsmøde med følgende dagsordenspunkter: 
 

1. Golfspilleren i Centrum v/ Kim Uldahl, DGU 
2. Ny hjemmeside v/ Caper Lindenmayer 
3. Banerating v/ Niels Chr. Jeppesen 
4. Status på cafe’en v/ Mogens Andersen 
5. Orientering fra ledelsen v/ Mogens Andersen 
6. Ordet frit 

 
 
Ad 1. Golfspilleren i Centrum 
 
Kim Uldahl fra DGU orienterede indledningsvis om baggrunden for 
medlemsundersøgelsen Golfspilleren i Centrum, som nu anvendes af de fleste 
golfklubber til indsamling af information om medlemmers og gæsters vurdering 
af forholdene i golfklubberne. 
 
Gæster, der har besøgt en golfbane får inden for en uge efter et spørgeskema, 
hvor de bliver bedt om at vurdere den besøgte golfbane. 
 
Vore egne medlemmer opdeles i 3 grupper, som spørges henholdsvis i maj, juli 
og september måned, således at alle medlemmer hen over et år har mulighed for 
at give deres vurdering til kende på en række målepunkter. 
 
Nye medlemmer spørges ca. 2 måneder efter indmeldelse.  
 
Udmeldte medlemmer bliver også anmodet om at svare på en række spørgsmål 
om årsagerne til udmeldelsen. 
 
Dataene er meget værdifulde – både for DGU og for de enkelte klubber. 
 
Et vigtigt nøgletal i undersøgelsen er Ambassadørscoren, der beregnes som 
forskellen mellem antallet af negative besvarelser og antallet af positive. 
 
Besvarelserne skal typisk angives på en skala fra 0-10, hvor 10 er det bedste. 
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Besvarelser i kategorierne 0-6 betegnes som negative. Besvarelserne 7 og 8 
opfattes som neutrale, medens besvarelserne 9 og 10 kategoriseres som 
positive.  
 
Der måles på en række serviceområder, som f.eks. banen, klubliv, restaurant, 
klubhus mv. 
 
Under det enkelte serviceområde – f.eks. banen måles der yderligere på 
elementer som fairways, teesteder, greens osv. 
 
Der indsamles tillige baggrundsinformationer som besvarerens køn, alder, 
handicap, om man er med i en klub i klubben og lignende. 
 
Efter denne mere generelle orientering om opbygningen af Golfspilleren i 
Centrum, gik Kim Uldahl over til at fokusere på resultaterne af besvarelserne i 
Viborg Golfklub. 
 
Ser man på besvarelserne isoleret for undersøgelsen i september måned, hvor 
108 af klubbens medlemmer havde svaret, så blev ambassadørscoren 46, hvilket 
er en stigning på 7.  
 
Ser man på vurderingerne af serviceområderne, så er der fremgang at spore på 
alle parametre. 
 
Herefter fokuserede Kim Uldahl på resultaterne for hele 2017 og sammenlignede 
disse med benchmark for klubberne i øvrigt i Midtjylland. 
 
Ser man på udviklingen i vurderingen af banen, kan det konstateres, at der har 
været en positiv udvikling i alle årene fra 2014 til nu.  
 
Fokuseres der på vurderingen af greens, så har der dog i år været en lidt negativ 
udvikling, specielt for september (hvor resultatet givetvis er påvirket af 
eftervirkningerne af arbejdet med prikningen af greens). 
 
Ser man på vurderingen af klubliv, scorer Viborg 78 mod et benchmark på 82. 
Kim Uldahl fremhævede, at klublivsfaktoren betyder meget for fastholdelsen af 
medlemmer, så det er vigtigt at have fokus herpå. 
 
Det er også afgørende for udmeldelsesprocenten, om man er med i en klub i 
klubben, idet procenten for hvor mange, der melder sig ud inden for 2 år, er 
noget lavere, hvis man har tilknytning til en klub i klubben, end hvis man står 
udenfor. 
 
Kim Uldahl opfordrede de tilstedeværende til at svare på spørgsmålene, når man 
fik muligheden. Klubben og DGU har stor gavn af resultaterne i bestræbelserne 
på at udvikle klubberne og organisationen. 
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Som nævnt får greenfeespillere også mulighed for at vurdere vores bane og 
faciliteter i øvrigt. Resultaterne viser, at gæsterne giver os en karakter, så vi 
ligger som nr. 15 ud af 98. Gæsterne vurderer atmosfæren i klubben til at ligge 
højere end benchmark for sammenlignelige klubber i Midtjylland. 
 
Når man ser på gæsternes vurdering af vores restaurant, så ligger vurderingerne 
faktisk højere, end benchmark. Vore egne medlemmer er derimod noget mere 
kritiske over for restauranten. Et forhold, som tilsyneladende er generelt for de 
fleste golfklubber. 
 
Når det gælder besvarelserne fra vore nye medlemmer, så kan vi konstatere en 
stor stigning på vurderingen af de fleste berøringsflader.  
 
Kim Uldahl fremhævede dog områderne: ”Føler sig godt modtaget”, ”Føler sig 
integreret i klubben, og ”Har nogle at spille med” som fokusområder, og han 
opfordrede vore medlemmer af klub i klubben til at være opmærksom på 
vigtigheden af at have disse elementer for øje. 
 
Mogens Andersen takkede Kim Uldahl for præsentationen, hvorefter vi gik over til 
dagsordenens næste punkt. 
 
Ad. 2. Ny hjemmeside. 
 
Bestyrelsen har indgået en freelanceaftale med tidligere golfmanager Casper 
Lindenmayer, som bistår klubben med bl.a. IT opgaver. Casper er til daglig ansat 
hos Golfbox. 
 
Der er indgået aftale med firmaet Uniquepixels om udvikling af en ny 
hjemmeside til afløsning af den hidtidige, som efterhånden har mange år på 
bagen og som er besværlig at opdatere. Uniquepixels har udviklet hjemmesider 
for en række golfklubber. 
 
Casper  bistår i den forbindelse med at transformere sider og indhold fra den 
gamle hjemmeside til den nye platform. 
 
Casper understregede indledningsvis, at den nye hjemmeside endnu ikke er 
aktiv. Der mangler fortsat nogle data, og der udestår en grundig gennemgang for 
at ajourføre de tekster, der er transformeret over.  
 
Årsagerne til at der er behov for en ny hjemmeside er bl.a.: 
 

• Behov for større sikkerhed (persondataforordning) 
• Nemmere at opdatere – Wordpress 
• Adaptiv design (hjemmesiden kan tilpasses mobiltelefoner, tablets mv.) 
• Bedre sponsoreksponering 
• Mulighed for at dele på de sociale medier 
• Lukket medlemsforum (er dog ikke endeligt afklaret, og ikke aktivt endnu) 
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• Mulighed for automatisk opdatering (f.eks. mellem Golfbox og 
hjemmesiden) 

 
Der kommer en række nye funktioner til på hjemmesiden som f.eks. 
 

• Mulighed for at bestille tid 
• Se og tilmelde sig turneringer 
• Hjælp til brug af Golfbox 
• Se Order of Merits 
• Beregne spillerhandicap 
• Masser af andre muligheder med den nye teknologi 

 
Casper viste herefter den nye hjemmeside og præsenterede nogle af de nye 
muligheder. 
 
Klubber i klubben er fortsat tiltænkt mulighed for at profilere sig på 
hjemmesiden, og Casper viste en foreløbig model for, hvorledes en skabelon for 
dette kunne være, idet han havde taget udgangspunkt i onsdagsherrerne 
 
Casper fremhævede afslutningsvis mulighederne for sponsoreksponering og  
erhvervsklubben, og Mogens Andersen indskød i den forbindelse, at hjemmesiden 
bliver udviklet med økonomisk støtte fra netop erhvervsklubben. 
 
Mogens Andersen takkede Casper Lindenmayer for orienteringen og 
præsentationen. 
 
Ad. 3. Banerating 
 
Niels Chr. Jeppesen orienterede indledningsvis om, at DGU i sommer har ratet 
vores bane. Denne form for rating finder typisk sted hvert 4. År. 
 
Den seneste rating af banen bevirker, at der skal ske ændringer på skilte, 
scorekort, baneguides mv., og dette vil selvfølgelig medføre en udgift for 
klubben. 
 
Ratingen ændres med virkning fra 1. januar 2018. Den betyder visse ændringer i 
handicapnøglerne på gul og blå sløjfe. Handicapnøglerne på rød sløjfe forbliver 
uændret. 
 
På gul sløjfe ændres nøglerne på hul 3 og 6, medens nøglerne på blå sløjfe 
ændres for 6 hullers vedkommende, nemlig hul 19,20,22,23,24 og 25. 
 
Den nye rating vil også betyde ændring i det antal slag, man får tildelt. Fremover 
vil de fleste således typisk få tildelt 1 yderligere slag (enkelte får 2 ekstra slag). 
 
Der vil som følge heraf også skulle udarbejdes nye konverteringstabeller. 
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Niels Chr. Jeppesen omtalte herefter de nye golfregler, der dog først træder i 
kraft pr. 1. januar 2019. 
 
Medlemmerne skal altså endnu ikke bekymre sig om de nye regler. DGU har 
indledningsvis bedt om at få en kontaktperson i de enkelte klubber, som skal 
være ansvarlig for indfasningen af de nye regler. (Her er Niels Chr. Jeppesen 
valgt som vor repræsentant). Medlemmerne vil først blive informeret om de nye 
regler i slutningen af 2018. 
 
Golfreglerne bliver forenklet med virkning fra 1. januar 2019. Antallet af regler 
falder således fra de nuværende 34 til foreslået 24.  
  
Også Niels Chr. Jeppesen fik en tak for indlægget fra formand Mogens Andersen. 
Der var herefter en mindre kaffepause, hvorefter vi gik over til punkt 
 
 
Ad 4. Status på cafe’en 
 
Indledningsvis redegjorde Mogens Andersen for baggrunden for, at bestyrelsen 
havde været nødt til at opsige forpagtningsaftalen med den hidtidige forpagter. 
 
Der havde gennem foråret og sommeren været en del klager over madkvalitet og 
service, og resultaterne i Golfspilleren i Centrum havde talt sit tydelige sprog.  
 
Forretningsudvalget havde haft flere møder med forpagteren og havde foreholdt 
ham restaurantrapporten efter medlemsundersøgelsen i juli og udbedt sig en 
handlingsplan for ændring af tilstanden. Den modtagne handlingsplan 
sandsynliggjorde ikke en markant ændring af forholdene. Bestyrelsen havde 
derfor besluttet at opsige forpagtningen, og dette var sket i september med 
virkning fra årsskiftet.  
 
Der var nu indgået en ny forpagtningsaftale med Kent Wolff med virkning fra 1. 
januar 2018. Kent Wolff er kendt i golfklubben, idet han gennem de seneste 3 år 
har været ansat i Café Spangsbjerg, hvor han primært har haft ansvaret for 
baren. 
 
Kent Wolff var tilstede på medlemsmødet, og Mogens Andersen gav derfor ordet 
til Kent for en nærmere præsentation af ham selv og sit medarbejderteam. 
 
Kent Wolff fortalte, at han tidligere har drevet cafe og cafeteria og dermed er 
kendt med branchen. Kent har ligeledes drevet selvstændig virksomhed inden for 
andre områder. 
 
Kent oplyste, at han ansætter Marianne Laursen og Marianne Venø, som begge 
har været tilknyttet Café Spangsbjerg under den forrige forpagter. De er bekendt 
med hverdagen i golfklubben og har vist, at de magter at holde en god kvalitet 
på maden og sikre en god service. 
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Marianne Laursen får fortsat ansvaret for køkkenet.   
 
Kent Wolff gennemgik herefter hovedpunkterne i de tiltag, de vil igangsætte for 
at skabe mere liv og omsætning i cafeén. 
 
Der vil nu blive gjort ekstra for at markedsføre eksistensen af cafe’en – også over 
for andre end medlemmer af golfklubben. Det er tillige tanken, at man vil holde 
cafe’en åbent hele året. 
 
Der vil komme ændringer i menuerne, og man vil indføre en dagens ret, som 
man kan købe til billige penge og som man kan forvente bliver serveret hurtigt. 
Menukortet vil komme til at afspejle cafe’ens formåen og medlemmernes ønsker. 
 
På personalesiden vil man ansætte langsigtet. Et af problemerne gennem 
sommeren har været, at der har været meget skiftende personale.  
 
Ledelsen vil fremover blive meget synlig, idet Kent Wolff som udgangspunkt selv 
vi være tilstede hver dag. 
 
Kent Wolff udtrykte ønske om et tæt samarbejde med bestyrelsen, så eventuelle 
negative signaler opfanges hurtigst muligt. Ellers efterlyste Kent gode ideer og 
forslag fra medlemmerne. De modtages gerne. 
 
Herefter ønskede Peter Lilholt ordet. Han udtrykte indledningsvis alt mulig held 
og lykke til den nye forpagter. 
 
Han gav udtryk for, at han altid har været tilfreds med den mad, som skiftende 
forpagtere har leveret her i klubben. 
 
Mange af klubbens medlemmer har dog bidraget med at give kritik. Det er 
efterhånden en dårlig tradition, at være kritiske over for forpagterne. Peter Lilholt 
opfordrede til, at man nu gav den nye forpagter ro til at løse opgaverne. Maden 
her i klubben var efter hans mening ikke dårligere, end den, man kan få i andre 
klubber. 
 
Mogens Andersen takkede for bidraget og bød det nye team velkommen og 
ønskede dem held og lykke. 
 
Ad. 5. Orientering fra Ledelsen 
 
Herefter gav formand Mogens Andersen en orientering fra ledelsen, opdelt i 
efterstående hovedpunkter: 
 
Daglig ledelse 
 
Forretningsudvalget bestående af formand og næstformand har siden 
golfmanageren stoppede ageret som sådan. Som det ser ud nu, med et forventet 
overskud næste år på kr. 350.000 agter vi ikke at ansætte ny manager i 2018. 
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Det kommende år vil blive brugt til at overveje den fremtidige ledelsesform. 
 
Sekretariatet med Pia Møberg i spidsen fungerer godt, og medlemmer og gæster 
udtrykker stor tilfredshed med servicen.   
 
Der er et fint samarbejde med hele greenkeeperstaben, og der er daglig kontakt 
til chefgreenkeeperen. De problemer, der har været i en del af eftersommeren 
mht. greens og hastighed på disse, søges imødegået ved fremover at indarbejde 
flere slibninger af klippeskærene hen over sæsonen.  
 
Bestyrelsen bakker op om trænerstaben, og der er stor tilfredshed blandt ikke 
mindst de nye medlemmer, som har megen kontakt med trænerne. 
 
På sponsorområdet bidrager Claus Hermann med det praktiske. Vi forsøger at 
øge sponsorindtægterne og vil gerne sælge nogle flere hulsponsorater fremover. 
 
På IT området har vi som tidligere nævnt indgået en freelanceaftale med Casper 
Lindenmayer, som hjælper på dette område, herunder med udarbejdelse af ny 
hjemmeside og tekniske spørgsmål i relation til opsætning af turneringer i 
Golfbox. 
 
Økonomi og likviditet. 
 
Økonomien er en udfordring. På trods af en pæn medlemstilgang kan vi 
konstatere, at vore kontingentindtægter falder – bl.a. som følge af en vækst i 
antallet af 9 huls medlemskaber. 
 
Budgettet for 2017 forventes at holde, således at vi kan nå det stipulerede 
overskud på 146.000 - måske lidt højere.  
 
Det er kun muligt at generere dette overskud, fordi der er besparelser på driften 
af sekretariatet som følge af, at stillingen som golfmanager ikke er genbesat. 
 
Sponsorindtægterne har et fornuftigt niveau set i relation til det budgetterede, 
men som nævnt arbejder vi på at øge disse fremadrettet. 
 
Søren Larsen spurgte i den forbindelse, om man har ovevejet at gøre et særligt 
fremstød i relation til afviklingen af Made i Denmark i Silkeborg næste år. 
 
Mogens Andersen bekræftede, at det var tilfældet. Vi har en god kontakt til 
Golfhotellet, med hvem vi har et fint samarbejde. Vi annoncerer i GolfAvisen, 
som vi netop har haft møde med, og har i den forbindelse fået en forventning 
om, at det lykkes at få offentliggjort en banegennemgang i JyllandsPosten i 
foråret næste år, når banen står flot. 
 
Bent Haugaard forespurgte, om man har overvejet at ændre på 
medlemskategorierne for at imødegå kontingentnedgangen. 
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Mogens Andersen svarede, at der endnu ikke er besluttet noget om dette. De nye 
kategorier er efterspurgte og er nok kommet for at blive, men man kunne på sigt 
overveje, om der skal indføres en begrænsning i hvor stort et antal, man vil 
acceptere er fleksmedlem. 
 
Kommunikation 
 
Der har – specielt først på sæsonen – været afholdt en række møder med 
repræsentanter for de enkelte klubber i klubben, og der er løbende dialog med 
medlemmerne. Alle er velkommen til at kontakte os i bestyrelsen. 
 
Vi forsøger at være synlige i klubben. Forretningsudvalget er således næsten 
hver dag til stede i klubben. 
 
Vi bestræber os på at informere om de drøftelser, vi har i bestyrelsen gennem 
referaterne, og der udsendes løbende informationsmail til medlemmerne. 
 
Hertil kommer, at vi er begyndt at bruge de sociale medier i kommunikationen, 
bl.a. Facebook, og den nye hjemmeside skulle gerne betyde, at det bliver endnu 
nemmere at udsende nyheder og tilmelde sig nyhedsbreve med mere målrettet 
information. 
 
Medlemssituationen 
 
Der kan konstateres en pæn medlemsfremgang fra årets start til nu både for 
fuldtidsmedlemmer og specielt fleks 9 huller. Dertil kommer, at vi har haft stor 
succes med at få nye prøvemedlemmer. 
 
Annemarie Bjerresgaard Jensen orienterede nu om det arbejde, man i 
begynderudvalget havde gjort for at sikre en god modtagelse i klubben for de i 
alt 93 prøvemedlemmer, der havde været i sæsonens løb. 
 
På grund af en vejrmæssig dårlig sæson var der godt 60 prøvemedlemmer, der 
omkring oktober måned endnu ikke havde fået banetilladelse. Trænerstaben 
havde taget initiativ til at kontakt alle disse for at undersøge prøvemedlemmerne 
planer fremadrettet. 41 havde umiddelbart valgt at fortsætte som prøvemedlem i 
den kommende sæson. 15 ville oveveje, og 7 ville stoppe i klubben. 
 
Der er således allerede nu en god base at tage udgangspunkt i, når det gælder 
begynderarbejdet i den kommende sæson. 
 
Annemarie efterlyste hjælpere til brug ved begynderturneringerne om torsdagen 
og til fællestræningen og efterfølgende turnering om lørdagen. 
 
Annemarie appellerede til, at man ikke holder sig tilbage med at kontakte de nye 
medlemmer, når man støder på dem på anlægget. Tag dem også gerne med ud 
at spille. 
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Der er indført en mentorordning for begynderne, og der etableres en Facebook 
gruppe, så man kan aftale spil indbyrdes. 
 
Mogens Andersen understregede vigtigheden af at få nye medlemmer ind i 
klubben til erstatning for de ældre, der forlader os i den anden ende. 
 
 
Klublivet. 
 
Der er mange holdninger til, hvad et godt klubliv er. Her bliver vi nok aldrig 
enige. 
 
Vi ser gerne øget frivillighed i klubben. Der er behov for frivillig hjælp i mange 
sammenhænge. Frivillighed kan være med til at øge sammenholdet og dermed 
styrke klubånden. 
 
Mogens Andersen opfordrede til, at man deltager i de arrangementer, der er i 
klubben.  
 
Det er et væsentligt aktiv for en klub, at der er en cafe, og formanden opfordrede 
medlemmerne til at støtte op om cafe’en og de tiltag, de nu sætter i værk. 
 
Formanden opfordrede ligeledes til, at der udvises tolerance på banen. Der skal 
være plads til os alle sammen. 
 
Mogens reklamerede herefter for forårsfesten, der planægges i forbindelse med 
åbningsturneringen den 14. april 2018. Musikken er bestilt. Annemarie 
Bjerresgaard Jensen er tovholder på projektet. Meld jer gerne, hvis I har lyst til 
at deltage eller har ideer til indholdet i arrangementet. 
 
Klubhuset. 
 
Bestyrelsen er opmærksom på, at der fra medlemmernes side er mange ønsker 
til  udviklingen af klubhusfaciliteterne, herunder af cafe’en. 
 
Der kan være behov for separate mødelokaler, modernisering af vore 
omklædningsfaciliteter og inforummet, et lokale til juniorerne, eller en lounge, 
hvor man kan opholde sig, uden at være henvist til restauranten.  
 
Ønskesedlen er således lang. Planen for 2018 er, at vi vil se på, hvad vi har af 
muligheder, når der er skabt et økonomisk fundament herfor. 
 
Herefter gik vi over til sidste punkt på dagsordenen. 
 
Ad. 6. Ordet frit. 
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Fra et af vore medlemmer blev der stillet spørgsmål til muligheden for at benytte 
sig af robotklippere på vore fairways. Dette afprøves visse steder i vore 
naboklubber. 
 
Per Knudsen oplyste, at projektet fortsat er i en indkøringsfase. Der skal således 
stadig være personale i nærheden af disse robotklippere. Samtidig er det en ret 
bekostelig affære at anskaffe en sådan klipper. 
 
Et af vore nye medlemmer opfordrede til, at repræsentanter fra klubber i klubben 
kom til begynderturneringerne og præsenterede de muligheder, der er for at 
spille med i de forskellige ugeturneringer, når man har opnået banetilladelse. 
 
Der blev fra et andet medlem gjort opmærksom på, at vore afstandsmarkeringer 
på driving rangen ikke passede med virkeligheden. Per Knudsen lovede at se på 
dette. 
 
Henrik Marager foreslog, at vore elitespillere kunne være med til at promovere 
golfklubben gennem specielle sportslige events ude i byen, for derigennem at 
gøre opmærksom på vores eksistens. 
 
Peter Lilholt opfordrede bestyrelsen til at overveje de juridiske aspekter omkring 
sanktionsmuligheder i forbindelse med disciplinærsager. Opfordringen var 
foranlediget af et tilfælde forrige år, hvor der havde været en disciplinærsag 
forelagt for Amatør- og Ordensudvalget. Sagen var blevet korrekt afgjort, men 
grundlaget for afgørelsen havde ikke været korrekt. En sådan situation skal vi 
forsøge at imødegå fremadrettet. 
  
Søren Larsen takkede bestyrelsen for samarbejdet og ønskede held og lykke til 
den nye forpagter af cafe’en og medarbejderne der. 
 
Mogens Andersen oplyste afslutningsvis at situationen med, at der ikke for 
nærværende ansættes en ny manager, er i strid med vore vedtægter, hvoraf det 
fremgår, at der skal ansættes en manager. 
 
På den kommende ordinære generalforsamling vil der derfor komme et forslag til 
vedtægtsændringer, så formuleringen ændres til, at der kan ansættes en 
manager. 
 
Herefter takkede Mogens Andersen for fremmødet og de bemærkninger og 
forslag, der var fremkommet. 
 
 
 
Referent: Verner Veedfald 
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