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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Fredag den 5. januar 2018, kl. 09.30 
 
 
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) 
 
 
17-088 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. november blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
 
 

17-089 Budgetopfølgning pr. 31.12.2017 og budgetudkast for 2018. 
 

 MA oplyste, at regnskabet for 2017 nu var afsluttet. Revisionsfirmaet Beierholm 
gennemgår den 10. januar regnskabet. Det er ikke forventningen, at dette giver 
anledning til væsentlige korrektioner. Alle konti er således gennemgået, og balancen 
er afstemt. 
 
Resultatet for 2017 ender med et overskud på tDKK 182, hvilket er tDKK 36 bedre 
end budgetteret. Det skal nævnes, at der her sammenholdes med det reviderede 
budget, som bestyrelsen udarbejdede efter tiltrædelsen. I det reviderede budget blev 
specielt de forventede kontingentindtægter for 2017 nedjusteret med tDKK 350. 
 
Det realiserede resultat for 2017 afspejler såvel positive som negative afvigelser, og 
MA gennemgik de væsentligste. 
 
Kontingentindtægterne endte på tDKK 5.425 mod et revideret budget (jfr. ovenfor) 
på tDKK 5.500. Altså en negativ afvigelse på tDKK 75. Til sammenligning kan 
oplyses, at kontingentindtægterne i 2016 udgjorde tDKK 5.768. En medvirkende 
årsag til de manglende kontingentindtægter er, at antallet af indmeldelser fra 
prøvemedlemmer blev lavere end forventet, hvilket kan tilskrives vejrforholdene i 
sæsonen. 
 
De samlede sponsorindtægter blev på tDKK 484. Når der korrigeres for, at visse 
indtægter var budgetteret andet steds, så holder budgettet her. 
 
Indtægterne fra erhvervsklubben har afveget negativt med tDKK 44 som følge af 
færre medlemmer. Der vll blive gjort en ekstra indsats for at hæve medlemsantallet 
fremover. 
 
Indtægterne fra greenfee blev tDKK 18 lavere end budgetteret. Her tilskrives den 
negative afvigelse også vejrforholdene i sæsonen. I indeværende sæson vil vi 
forsøge at lave et salgsfremstød over for golfklubberne i den sydlige del af Norge, og 
samarbejdet med Golfhotellet fungerer fint, så niveauet bør kunne hæves i den 
kommende sæson. 
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Indtægterne fra udlejning af golfbiler falder tDKK 12 i forhold til budgettet. Her er de 
færre gæster samt det forhold, at mange benytter rabatkuponer ved leje af bilerne 
en forklarende årsag. 
 
De samlede lønudgifter til drift af banen udgjorde tDKK 2.143 mod et budget på 
tDKK 2.072. I budgetlægningen har vi ikke været opmærksom på, at 
greenkeepernes overenskomst tilsagde yderligere 1 pct. til Fritvalgsordningen, 
ligesom udgifterne til Barselsudligning og Uddannelsesbidrag ikke var 
medbudgetteret. Sammenlignes der med lønudgifterne i 2016 har der dog samlet 
været et fald på tDKK 81 i afvigte regnskabsår. 
 
Udgifterne til drift af banen har oversteget budgettet med tDKK 59. Her har der 
været tale om en underbudgettering på leasingudgifterne. Korrigeres der for dette, 
har der på øvrige konti i gruppen været en samlet besparelse på tDKK 39. 
 
Driften af banen er specielt påvirket af et yderligere forbrug, når det gælder indkøb 
af brændstof. Det våde sommervejr har givet gode vækstbetingelser for græsset, 
som derfor har skullet klippes hyppigere, end vi har været vant til. 
 
Udgifterne til baneudstyr er negativt påvirket af indkøb af nye bunkerriver.      
 
Når det gælder udgifterne til drift af greenkeepergården, har der været tale om en 
positiv afvigelse på samlet tDKK 63. Besparelsen kan primært henføres til et lavere 
forbrug af el og varme. 
 
Udgifterne til golfspil, hvilket primært vil sige træneraflønning og udgifter til 
juniorafdeling og eliten, har oversteget budgettet med samlet tDKK 45. Heraf kan 20 
tDKK henføres til det positive forhold, at et stort antal af prøvemedlemmer har afledt 
en større bonus til træneren. Resten af afvigelsen kan henføres til juniorafdelingen 
og elite- og talentarbejdet. 
 
Lønudgifterne til drift af sekretariatet ligger tDKK 177 under budgettet. I budgettet 
var indarbejdet, at klubben var uden manager i 3 måneder. Besparelsen på lønnen 
kan primært relateres til, at der er sparet en lønudgift til manager i yderligere 5 
måneder. 
 
Udgifterne til drift af sekretariatet har samlet vist en negativ afvigelse på tDKK 103. 
Udgifterne til kopiering, Nets/Dibs og PBS har ligget over budget. Det samme har 
udgifterne til revision, hvor merforbruget har været tDKK 36, og udgifterne til 
annoncering har afveget med tDKK 64 i forhold til det budgetterede. 

 
Afskrivningerne for 2017 ligger på niveau med det budgetterede. Alt er nu afstemt i 
forbindelse med regnskabet. 
 
Renteudgifterne ligger i 2017 samlet tDKK 35 over det budgetterede. Der betales en 
relativt høj rente på kreditfaciliteterne i Sydbank, og der har været udgifter til 
gebyrer til LeasingFyn i forbindelse med nyoprettelse af leasingaftaler, ligesom der 
har været ekstra udgifter til gebyrer til Sydbank i forbindelse med rebevilling og 
bevilling af justering af trækret på vores kassekredit. 
 
På det likviditetsmæssige område kom vi ud af 2017 inden for de aftalte 
kreditrammer. Efter årsskiftet har vi modtaget lokaletilskud fra kommunen, og der 
bliver ingen likviditetsmæssige problemer frem mod 1. februar, hvor hovedparten af 
vore kontingentindtægter indgår. 
 
MA oplyste afslutningsvis, at alle konti i balancen er afstemt og specificeret. 
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Med udgangspunkt i de realiserede tal for 2017, var der nu foretaget en tilretning af 
det tidligere for bestyrelsen præsenterede udkast til budget for 2018. 
 
MA gennemgik budgetudkastet i hovedpunkter. Der var specielt fokus på 
kontingentindtægterne for indeværende år. Med udgangspunkt i den aktuelle 
medlemsstatus (jfr. næste pkt.) og hensyntagen til den forventede medlemstilgang 
fra de mange ”overvintrende” prøvemedlemmer og nytilkomne af disse gennem den 
kommende sæson, stipuleres de samlede kontingentindtægter for 2018 til tDKK 
5.450, hvilket er på niveau med det realiserede for afvigte regnskabsår. 
 
Indtægterne fra sponsorer forventes at stige marginalt, dels som følge af arbejdet 
med at skaffe flere sponsorer, dels som følge af den indbyggede stigning, der ligger i 
mange af de eksisterende sponsorkontrakter. 
 
På omkostningssiden er der nu taget hensyn til de realiserede tal for 2017. Med 
gennemgangen af alle konti har vi samtidig fået rimeligt overblik over niveauerne 
for, hvad der udgiftsføres på de enkelte konti. 
 
Uden uforudsete omkostninger viser budgettet for 2018 et positivt resultat på tDKK 
372 efter afskrivninger og renter. 
 
 

17-090 Medlemsstatus og forventede kontingentindtægter. 
 

 VV gennemgik den nyeste medlemsstatus udarbejdet pr. 1. januar. Ved årets 
indgang var det samlede medlemsantal 1.147 (incl. passive medlemmer). I forhold 
til opgørelsen i november er der tale om en samlet medlemstilbagegang på 109 
svarende til knap 9 pct., hvilket ligger på niveau med den medlemsafgang 
golfklubberne normalt konstaterer som følge af udmeldelser sidst på året bl.a. på 
grund af alder og fysiske skavanker.  Udmeldelserne i Viborg Golfklub er også 
præget af en overvægt af ældre medlemmer eller med årsag i svigtende fysik. 
 
I forhold til situationen ved indgangen til 2017, var der en nettoafgang på 24. Det 
skal i den forbindelse nævnes, at vi i 2017 har foretaget en grundig oprydning i 
uerholdelige kontingenttilgodehavender og har i den forbindelse afgangsført de 
pågældende medlemmer. Sammenlignes med situationen året før, var nettoafgangen 
fra primo 2016 til primo 2017 på 31. 

 
 Som nævnt i ovenstående pkt. har vi med afsæt i det konstaterede medlemstal og 
de aktuelle kontingentsatser stipuleret en samlet kontingentindtægt for 2018 på  
tDKK 5.450. Der er her forsøgt indregnet effekterne af indmeldelser fra de 
”overvintrende” prøvemedlemmer og fra de nye prøvemedlemmer, som kommer til i 
sæsonens løb. Forhåbentlig i mindst lige så stort omfang som i 2017 sæsonen. 
 
I tilknytning til medlemssituationen var der en drøftelse af, hvorvidt vi skal forsøge 
at promovere vort 9-huls medlemskab over for eksterne klubber. Det kan være en 
konkurrenceparameter over for vore naboklubber, som ikke kan tilbyde dette 
medlemskab, der hos os giver mulighed for at spille på alle 3 ligeværdige sløjfer. Vi 
må konstatere, at denne medlemskategori er kommet for at blive. 
 
Prøvemedlemmer 
 
NEH og ABJ orienterede om planerne for arbejdet med prøvemedlemmerne i den 
kommende sæson. 
 
Som nævnt var der en del prøvemedlemmer i 2017, som ikke nåede at få 
banetilladelse. Der er ringet til alle, og langt hovedparten har tilkendegivet, at de 



 

 4 

ønsker at fortsætte i 2018. Der har senest på ny været skriftlig kontakt til dem alle 
for at følge op på situationen. 
 
Prisen for et prøvemedlemsskab vil fortsat blive kr. 995. Opnås banetilladelse inden 
for 3 måneder modregnes beløbet ved indmeldelsen. Sidst på sæsonen reduceres 
satsen til kr. 500, på tilsvarende vis, som det har været tilfældet i 2017. 
 
Skaf nye medlemmer 
 
NEH orienterede om planerne for rekruttering af nye medlemmer. Der vil sidst i 
marts måned (24.03) blive inviteret til et ”åbent hus” arrangement med annoncering 
herom i Viborg Nyt. 

  
Som supplement hertil vil der 3 torsdage i april måned (5., 12. og 19.) blive afholdt 
”åbne torsdage” i tidsrummet 18-20. Arrangementer vil blive markedsført på 
klubbens hjemmeside og via Facebook, og det er håbet, at vore medlemmer vil gøre 
en aktiv indsats for få venner og bekendte gjort interesseret i at deltage. 
 
MA tilføjede, at der var overvejelser om at markedsføre klubben og mulighederne for 
deltagelse i de nævnte arrangementer via en lysreklamestander, som der var planer 
om skulle opstilles ved Vestre Ringvej  Klubben har fået et favorabelt tilbud på 
annoncering her over en 3 måneders periode. 
 
ABJ oplyste, at 3 af vore medlemmer via Golfspilleren i Centrum har tilkendegivet, at 
de gerne vil være med til at skaffe nye medlemmer. Der vil blive taget kontakt til 
dem. 
 
Der var i øvrigt enighed om, at vi i 2018 fortsætter kampagnen ”Medlem skaf 
medlem”, hvor der er en bonus for at tilføre klubben et nyt medlem. 
 
I tilknytning til dette emne havde SB lagt op til en drøftelse af, hvorvidt vi skulle 
fastholde indmeldelsesgebyret på kr. 1.000. Vore naboklubber har ikke dette gebyr, 
og han var bekendt med, at potentielle medlemmer lod dette element indgå i deres 
valg af klub. Efter en drøftelse af konsekvenserne indtjeningsmæssigt blev 
beslutningen, at vi afskaffer indmeldelsesgebyret med virkning fra 2018.   
 
Fastholdelse af eksisterende medlemmer 
 
Der var enighed om, at fastholdelse af medlemmer er lige så vigtig som arbejdet 
med tilgangen af nye. Det er essentielt, at vore medlemmer føler en tilknytning til 
stedet og får en fællesskabsfølelse med andre medlemmer. I den forbindelse kan 
vore turneringer og klubber i klubben være med til at styrke det sociale element. 
Afholdelse af en fest i forbindelse med åbningsturneringen den 14. april skal 
ligeledes ses som et led i bestræbelserne på at skabe sammenhold og fælles 
oplevelser. 
   
 

17.091 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
 Cafeen 
 

 Pr. 1. januar har vi fået ny forpagter i cafe’en, idet Kent Wolff har overtaget 
forpagtningen og i den forbindelse har ansat Marianne Laursen og Marianne Venø. 
 
MA orienterede om, at der i forbindelse med overtagelsen har været en gennemgang 
af tilstedeværende service, inventar og maskiner. Det kunne i den forbindelse 
konstateres, at der var flere mangler i forhold til de kontraktmæssige forpligtelser, 
som den forrige forpagter var omfattet af. Klubben er i dialog med Tonny Hoberg 
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herom, og vi håber på en snarlig afklaring af situationen, så der kan laves en endelig 
opgørelse af det økonomiske mellemværende. 
 
MA tilføjede, at den nye forpagter har udarbejdet en liste med ønsker til 
nyanskaffelser/forbedringer. FU overvejer, i hvilket omfang ønskerne kan 
efterkommes. 
 
Banerating 
 
DGU foretog i sommeren 2017 en omrating af banen. Dette har givet anledning til 
visse ændringer af handicapnøglerne på gul og blå sløjfe. Ændringerne har officielt 
virkning fra 1. januar i år, og regeludvalget v/ Niels Chr. Jeppesen har været i gang 
med at foretage tilretningerne heraf på baneopsætningerne i Golfbox. 
 
Ændringerne betyder også, at oplysningerne om handicapnøgler skal ændres på 
mange af vore teested skilte. PK foreslog, at vi fremover sletter oplysningerne om 
handicapnøgle på teested skiltene.  
 
Handicapnøglerne fremgår af scorekort og baneguides, og herved undgår vi 
fremtidige udgifter til tilretning ved kommende ændringer foranlediget af omratinger. 
 
Der var enighed herom, og foreløbig løses problemet ved, at oplysningerne om 
handicapnøgle ”klistres over” på teested skiltene. 
 
Likviditet. 
 
Som det tidligere har været nævnt, holdt vi os likviditetsmæssigt inden for de aftalte 
kreditrammer ultimo 2017. Lokaletilskuddet på knap tDKK 300 fra Viborg Kommune 
er indgået i denne uge, så der bliver ingen likviditetsmæssige problemer frem mod 1. 
februar, hvor vi imødeser indbetaling af hovedparten af vore kontingentindtægter for 
2018. 
 
Momsrefusion 
 
Fra flere klubber har der været information om muligheden for refusion af moms, 
hvis man fik mindst 100 medlemmer til at donere kr. 200 til klubben. Herved kan 
man blive omfattet af reglerne for almennyttige foreninger, og dette skulle efter det 
oplyste give mulighed for delvis refusion af betalt moms i klubberne.  
 
MA oplyste, at han havde haft kontakt til revisionsfirmaet Beierholms skatteafdeling 
for at undersøge mulighederne. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er de store 
muligheder for vort vedkommende. Vi er jo momsregistreret og får i forvejen 
refunderet delvis moms, men emnet vil blive dyrket yderligere, så vi får vished for, 
at vi ikke overser en mulighed for at spare moms.  
 
Generalforsamling, dirigent, valg til betyrelsen, vedtægtsændring, 
suppleant, folkevalgt revisor. 
 
Generalforsamlingen vil i 2018 blive afholdt den 7. marts. Der er indgået aftale med 
Tinghallen om leje af BDO Loungen. Her er fleksibilitet mht. antal deltagere, og der 
er moderne AV udstyr. 
 
Der er indgået aftale med dirigent.  
 
På generalforsamlingen skal 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Der har ikke tidligere 
været taget stilling til valgturnus for de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Efter en 
drøftelse, tilbød MA og ABJ at stille deres kandidatur til rådighed. Begge gav udtryk 
for, at de er villige til genvalg.   
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I forbindelse med medlemsmødet i november blev det varslet, at en 
vedtægtsændring er påkrævet for at sikre, at vedtægterne er i overensstemmelse 
med virkeligheden set i lyset af, at der ikke er genansat en manager. Vedtægterne 
foreskriver således i dag, at der skal være en manager. Vedtægternes ordlyd skal 
ændres, så der i stedet står, at klubben kan ansætte en manager.  
 
Den eksakte ordlyd af forslaget til vedtægtsændringerne vil tilgå medlemmerne 
sammen med den officielle indkaldelse til generalforsamlingen. 
 
Siden sidste generalforsamling har suppleant Lars Kildedal valgt at frasige sig denne 
post. Der skal derfor findes en ny suppleant til erstatning for Lars Kildedal. Der blev 
bragt et par emner i forslag. MA kontakter nu disse. 
 
Jens Chr. Andersen, som er den ene af vore folkevalgte revisorer, har ligeledes valgt 
af stoppe. Også her skal vi derfor have fundet en erstatning. MA kontakter de 
nuværende suppleanter for løsning af opgaven fremover. Der kan således 
efterfølgende blive behov for yderligere at finde en ny revisorsuppleant. 
 
Møde med Viborg Kommune om forlængelse af brugsretten. 
 
Den nuværende brugsret til de arealer, golfklubben er beliggende på, er 
tidsbegrænset. Dette vil være begrænsende for klubbens muligheder for 
låneoptagelse i tilfælde af, at der på et tidspunkt skulle blive behov herfor. Vi har 
derfor kontaktet kommunen for et møde om mulighederne for en forlængelse af 
brugsretten. 
 
Klubhuset. 
 
Der var en drøftelse af klubhusfaciliteterne. Der er mange ønsker til forskønnelse af 
og modernisering af disse.  
 
Der var enighed om til næste møde at lave en liste over 
vedligeholdelsesarbejder/forbedringer, som det er nødvendigt at få lavet i 2018. 
Gerne ved hjælp af frivilligt arbejde.  
 
Solcelleanlægget – tilladelser. 
 
Solcelleanlægget på greenkeepergården blev installeret i starten af 2016. 
 
I forbindelse med indhentning af oplysninger om el produktion og vort forbrug af el i 
forbindelse med udarbejdelse af det grønne regnskab for klubben, er det for nyligt 
blevet konstateret, at der ikke foreligger de fornødne tilladelser til den el produktion 
der sker i dag, hvor der sker en nettoafregning af strøm, så vi kun betaler for den 
strøm, vi ikke selv kan producere.  
 
For at være omfattet af denne nettoafregnings ordning skulle der tilsyneladende 
have været søgt om tilladelse inden udgangen af 2015. Dette er ikke sket. 
 
Vi undrer os over, hvorledes installation og idriftsætning har kunnet finde sted, uden 
de fornødne tilladelser, når der har været professionelle aktører med i forløbet, og 
bestyrelsen vil nu oveveje situationen for at finde en løsning, der forhåbentlig kan 
sikre en lovliggørelse af anlægget. 
 
Skulle dette ikke lykkes, kan det i yderste konsekvens blive nødvendigt at nedtage 
anlægget.    
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Klubber i klubben, lukning af banen. 
 
Forud for den kommende sæson skal vi have en drøftelse med repræsentanter for de 
enkelte klubber i klubben med det sigte at få fastlagt reglerne for blokering af banen 
til ugedagsturneringerne – herunder reglerne for tilbagemelding om hvilke tider, der 
kan frigives, når startlisterne er dannet og antallet af deltagere dermed er kendt.  
 
Der vil i den nærmeste fremtid blive indkaldt til et sådant møde. 
 
Sponsorer og events. 
 
Claus Hermann deltog under dette punkt. 
 
CJ og Claus Hermann redegjorde for arbejdet med sponsorerne. Vi har desværre 
mistet et par sponsorer i forhold til 2017. Dette er ikke sket i utilfredshed, men 
udelukkende fordi de pågældende sponsorer ikke spiller golf mere. 
 
Den udarbejdede oversigt over sponsorer og deres sponsorater er lidt svær at 
opdatere, da der ikke foreligger kopi af alle sponsorkontrakterne. Der arbejdes på at 
fremskaffe de manglende kontrakter. 
 
Der var enighed om, at vi alle skal forsøge at finde potentielle emner til nye 
sponsorer og vores erhvervsklub.  
 
Der mangler fortsat sponsorer til en del af vore golfhuller. Der var enighed om, at 
det kan blive nødvendigt at differentiere prisen på hulsponsoraterne, specielt det 
første år. Også hullerne på par 3 banen er i spil. Her var der forslag om at sælge 
hullerne i puljer på 3 til en afbalanceret pris. 
 
Herefter drøftedes mulighederne for at afvikle en eller flere events med det formål at 
indsamle midler til et konkret formål. 
 
Claus Hermann påpegede vigtigheden af, at formålet med en indsamling via en event 
skal være konkret og give mening for det enkelte medlem. Det er vigtigt, at 
medlemmerne bliver engageret i foretagendet, og de skal kunne se formålet med det 
og føle, at de selv får noget til gengæld for anstrengelserne.  
 
MA supplerede med, at en event også kan være med til at skabe en positiv ånd og 
give en fællesskabsfølelse. Det er vigtigt, at der også skabes noget socialt 
sammenhold og en god stemning, Kan det så samtidig give nogle penge til klubben, 
vil det være godt. 
 
Der var enighed om, at der skal arbejdes videre med ideen om at etablere en event, 
forventeligt i august eller september. Vi overvejer derfor, hvilke formål, der kunne 
være relevante at samle ind til. 

 
 
Company Days 
 
I sæsonen 2017 har der kun været afholdt en enkelt company day. Det skal vi kunne 
gøre bedre fremover. 
 
Der var en drøftelse af mulighederne. Det blev foreslået, at vi kunne henvende os til 
sponsorerne med tilbud om, at de kan købe nogle få starttider, hvor de kan invitere 
gæster med i stedet for, at man skal lave et stort arrangement, hvor hele banen skal 
reserveres. Det tyder på, at der er en tendens til, at virksomheder foretrækker 
mindre arrangementer, hvor man kan få en tættere dialog med den enkelte deltager.  
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Der var enighed om, at vi på førstkommende møde i erhvervsklubben bør forelægge 
konceptet for at få en tilkendegivelse af, om dette er en farbar vej. 
 
Vi skal også blive bedre til at promovere vores udmærkede par 3 bane til diverse 
firma arrangementer. 
 
Budget for elite, talentprojekt og juniorer. 
 
SB ønskede en drøftelse af, om der i afvigte sæson havde været problemer med 
styringen af udgifterne til ovennævnte del af golfspillet.  
 
Der havde vist sig enkelte fejlkonteringer, men efter hensyntagen til disse, havde der 
ikke været tegn på, at budgetterne ikke var blevet overholdt. Så der sås ingen 
problemer her. 
 
Tilskud fra Dansk Golf Fond til juniorer. 
 
SB havde i slutningen af 2017 udarbejdet en ansøgning til Dansk Golf Fond om støtte 
til at igangsætte et fremstød overfor de nærved liggende skoler med henblik på at 
hverve nye juniorer. 
 
Dansk Golf Fond havde nu bevilget i alt kr. 10.000 fordelt med halvdelen i 2018 og 
resten i 2019. 
 
SB og NEH havde drøftet konceptet. Der vil blive taget kontakt til skolerne i Overlund 
og Bruunshåb, og det blev foreslået, at også Viborg Private Realskole inddrages. Det 
foreslås, at eleverne får mulighed for at prøve kræfter med golfsporten i et forløb, 
hvor de har mulighed for at komme i klubben 4 gange i løbet af foråret. 
 
Dansk Golf Fond har som betingelse for støtten udbedt sig en skriftlig redegørelse for 
de erfaringer, vi gør os undervejs. 
 
Andet 
 
Mødedatoerne for 1. halvdel af 2018 blev fastlagt til følgende: 
 
  20. februar  kl. 17.00 
  7. marts  kl. 17.00    (formøde til generalforsamlingen) 
  12. april  kl. 17.00 
  17. maj  kl. 17.00 
  15. juni  kl. 13.30    (BestMan turnering) 
  20. juni  kl. 17.00  
 
 

17-091 Evaluering af medlemsmødet 9. november 2017 
 

 Emnet var på dagsordenen for at følge op på eventuelle udeståender efter 
medlemsmødet i november. 
 
Som udgangspunkt gav MA udryk for, at mødet var forløbet godt. Der havde været 
mange deltagere, stemningen var god, og debatten havde været saglig. 
 
ABJ erindrede om, at der på mødet var kommet et forslag om, at de enkelte klubber 
i klubben i større omfang promoverede sig over for nybegynderne. 
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17-092 Banen i 2018 
  
 PK redegjorde for planerne for pleje af banen i 2018.  
 

 Det er nødvendigt at ”prikproppe” greens 1 gang i løbet af en sæson. Dette sker for 
at imødegå sygdomme. Herud over prikkes greens med massive piber 4-5 gange i 
løbet af sæsonen samtidig med at de vertikalskæres. 
   
I 2018 vil udgangspunktet være, at de 3 sløjfer ”prikproppes” i løbet af samme uge 
(33 eller 34). Herved overstås generne hurtigst muligt (men kvaliteten på greens vil 
naturligt være forringet på de 3 sløjfer samtidig). 
 
Klippeleddene på klipperne vil blive slebet hyppigere i den kommende sæson. Det vil 
øge hastigheden på greens. Klubben får sponsoreret et måleudstyr til måling af 
hastighed og ensartethed på greens med mulighed for opsamling af historik. 
 
Når greens fremover skal eftersås, vil dette ske med en ny forædlet græssort, så 
greens i fremtiden bliver mere ensartede.  
 
Der vil således i 2018 være stort fokus på greens. PK tilføjede i den forbindelse, at vi 
i indeværende sæson får en ny (men brugt) greenklipper. 
 
Bunkerne efterfyldes fremover med samme sandtype. Dette også med det sigte at 
skabe større ensartethed. 
 
PK håber på, at de frivillige hjælpere på banen også i 2018 vil være villige til at yde 
en meget værdsat indsats. Der er stort fokus på at bevare en god vedligeholdelse af 
banen. 
 
PK har også ansvaret for vore bygninger. Han oplyste, at der vil ske en ombygning af 
carporten til parkering af golfbilerne. Der opsættes flere stolper, så der bliver en 
regulær boks til parkering af den enkelte golfbil. 
 
PK oplyste, at plankeværket mellem cafe’en og forbygningen er råddent. Det vil blive 
udskiftet i løbet af foråret. 
 
Asfaltvejen til klubhuset har efterhånden nogle huller, som trænger til udbedring. 
Dette vil ske inden sæsonen. 
 
PK og Uffe Steffensen har før jul haft møde med kommunen for en gennemgang af 
stisystemet herunder skiltningen i området.  
 
PK nævnte afslutningsvis problemerne med vort telefonsystem, der til tider ikke 
virker efter hensigten. Vi bør nok overveje, om vi kan finde et bedre alternativ til den 
nuværende udbyder af telefontjenester. 
 
 

19-093 Rapportering fra udvalgene 
 

 VV oplyste, at Turneringsudvalget havde haft møde den 24. november. På mødet 
havde der bl.a. været en drøftelse af erfaringerne med turneringerne i afvigte 
sæson. Generelt havde turneringerne været velbesøgte. 
 
Der var udarbejdet en foreløbig turneringsplan for sæsonen 2018. Som 
udgangspunkt indeholder denne stort set de samme turneringer, som i 2017. Der vil 
dog ske en reduktion i antallet, da et par sponsorer har trukket sig som 
turneringssponsor. Vi er også opmærksom på, at antallet af turneringer nok ikke skal 
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øges, da der i Golfspilleren i Centrum har været flere beklagelser over, at vores bane 
ofte er lukket på grund af turneringer. 
 
I et forsøg på at øge antallet af deltagere i de kommende klubmesterskaber var der i 
udvalget enighed om, at der fremover kun kan kåres en rækkemester, såfremt 
mindst 4 deltagere stiller op i en række. I samme forbindelse blev det foreslået, at 
der etableres en 9 hullers turnering for alle interesserede til afvikling i forbindelse 
med finalesøndagen, hvor klubmestre og rækkemestre endeligt findes. Dette kan 
være med til at få flere medlemmer på baneanlægget denne dag og dermed være 
med at kåre vor mestre. 
 
Fra begynderudvalget oplyste ABJ, at man gerne vil ændre begynderturneringen 1 
gang om måneden, så alle denne dag må tilmelde sig. Der vil så samtidig blive lidt 
større præmier end til de normale torsdagsturneringer. 
 
Mentorordningen skal nu igangsættes for alvor, og der skal finde nogle flere frivillige. 
Det skal forsøges, om man kan sprede opgaven med frivillige på flere og også gerne 
på nogle yngre medlemmer. SB lovede i den forbindelse at medtage forespørgslen i 
eliteudvalget. 
 
 

17-094 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 
 PK havde ikke yderligere at tilføje i forhold til det nævnte under pkt. 17-092. 
 

NEH oplyste, at der ikke vil ske den store udskiftning i truppen af elitespillere til 
divisionsholdene for den kommende sæson. 
 
I påskedagene vil der blive afviklet en turnering, hvor resultaterne vil være 
afgørende for den endelige udtagelse til de enkelte divisionshold. 
 
 

17-095 Eventuelt 
 
  Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
 
 
 Mødet sluttede kl. 16.30 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 
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