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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 17.00 
 
 
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) 

 
18-010 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. januar blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
 
 MA gjorde opmærksom på, at nummereringen af dagsordenspunkterne denne gang 
var tilrettet efter årstal. Dette burde rettelig være sket allerede ved årets første 
møde. Den korrekte nummerering er tilvejebragt i dette referat.  
 
 

18-011 Endelig godkendelse af Årsrapport 2017 samt revisionsprotokoller. 
 

På mødet blev Årsrapporten for 2017 endeligt godkendt, og revisionsprotokollerne 
blev underskrevet af bestyrelsen.  
 
Årsrapporten vil snarest herefter blive offentliggjort på klubbens hjemmeside, 
ligesom der vil tilgå det enkelte medlem en mail med henvisning til årsrapporten. 
 
Årsrapporten vil ligeledes blive fremlagt i inforummet til gennemsyn. 
 
 

18-012 Medlemsstatus og forventede kontingentindtægter. 
 

VV havde forud for mødet udsendt opdateret medlemsstatistik opgjort pr. 15. 
februar. Det samlede medlemstal ligger nu på 1125, når de passive medlemmer 
medregnes. I forhold til opgørelsen ved årets start har der været en afgang på i alt 
22 medlemmer.  
 
MA udtrykte tilfredshed med, at antallet af aktive medlemmer ved årets indgang 
faktisk lå lidt højere end udgangspunktet var ved indgangen til 2017.  
 
MA påpegede desuden, at der igennem 2017 havde været foretaget en grundig 
oprydning i medlemsskaren, idet en del ældre uerholdelige kontingentrestancer var 
blevet afskrevet og medlemmerne i den forbindelse var blevet slettet i 
medlemskartoteket. 
 
Denne øvelse har påvirket den samlede udvikling i medlemsantallet negativt. 
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MA orienterede i øvrigt om, at der var blevet brugt en del tid på at gennemgå de 
nyligt udsendte kontingentopkrævninger, idet disse var blevet sammenholdt med 
medlemsregisteret til sikring af, at alle var blevet opkrævet.  
 
 

18-013 Orientering fra forretningsudvalget (FU) 
 
  

Cafeen 
 

MA orienterede om, at der nu – efter en del korrespondance – var indgået endeligt 
forlig med den forrige forpagter om det økonomiske mellemværende mellem ham og 
Viborg Golfklub. Alt økonomisk mellemværende er herefter clearet og parterne har 
ingen indbyrdes krav af nogen art. 

 
MA orienterede videre om, at der nu var indkøbt en del småting til cafeen, herunder  

 nogle nødvendige maskiner, ligesom der var sket reparation af enkelte inventardele. 
 

Cafeen har yderligere ønsker om at erstatte det nuværende service med nyt ensartet 
service til 120 personer. Hertil kommer behov for indkøb af glasskåle, stålfade mv.  

 
Der var i bestyrelsen enighed om, at efterkomme cafeens ønsker, og man går nu i 
gang med at indhente tilbud fra et par af de store leverandører af køkkeninventar. 
Selv om der er tale om en større omkostning, vil indkøbet kunne holdes inden for de 
budgetmæssige rammer.   
 
PK tilføjede, at der udestår lidt tilpasning af de elektriske installationer i forbindelse 
med opstilling og tilkobling af bl.a. den nye barista kaffemaskine. 
 
Forpagterskiftet i cafeen har netop været omtalt i Viborg Stifts Folkeblad, og der har 
allerede været positiv respons fra nye kunder. 

 
  

Generalforsamling, beretning, plancher mv. 
 

Forud for mødet havde bestyrelsen modtaget udkast til formandsberetningen og af 
de plancher, MA ville præsentere generalforsamlingen for. 

 
Bestyrelsen var enig i indholdet, og havde ingen tilføjelser eller rettelser. Der 
mangler fortsat et afsnit i formandsberetningen om de klubbens sportslige resultater 
i 2017. NEH udarbejder oplæg hertil, og MA indarbejder dette i den endelige 
beretning.  
 
 
Møde med Viborg Kommune om forlængelse af brugsret 
 
MA og VV havde den 5. februar et positivt møde med kulturdirektør Lars Stentoft og 
sekretariatschef Ole Brandt Pedersen fra Kultur Service & Events forvaltningen i 
Viborg Kommune. 
 
På mødet blev aftalen om golfklubbens brugsret til arealer mv. drøftet. Golfklubben 
har et ønske om en forlængelse af den nuværende aftale, der udløber til december 
2037. Kommunen var positiv over for en forlængelse, og vi har efterfølgende 
fremsende officiel ansøgning om en forlængelse af brugsretten til 1. december 2049. 
 
Ansøgningen vil blive behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde i marts 
måned. Der er vores klare opfattelse, at ansøgningen vil blive imødekommet. 
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På mødet med kommunen var der ligeledes en drøftelse af mulighederne for at blive 
fritaget for dækningsafgiften, som golfklubben er pålagt. Her var kommunen mere 
forbeholden, idet dækningsafgiften opfattes som en slags husleje, der blev indført 
ved et politisk forlig i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det vurderes at 
være uklogt at ”ribbe op” i denne aftale, og det er derfor ikke vores forventning, at 
vi imødekommes på dette punkt.  
 
Fra Viborg Idrætsråd var vi forud for mødet blevet foreslået at forespørge 
kommunen om mulighederne for finansiering gennem Kommune Kredit. Dette kunne 
være en billigere finansieringsform end den nuværende. Hvis kommunen skal stille 
garanti over for Kommune Kredit, påvirker dette imidlertid kommunens egne 
lånerammer, og kommunen så derfor gerne, at vi afprøvede mulighederne hos andre 
långivere først, såfremt klubben har eller får behov for langfristet lånefinansiering.  
 
 
Gyldighedsperiode for greenfee billetter 
 
For nærværende cirkulerer der givetvis en del greenfee billetter blandt medlemmer 
og sponsorer. Disse er ikke tidsbegrænsede. 
 
Gyldigheden af  tidligere udleverede greenfee billetter ændres der ikke på. 
 
I forbindelse med at klubben nu har fået mulighed for at udstede elektroniske 
greenfee billetter gennem systemet GolfMore, foreslås det, at fremtidige greenfee 
billetters gyldighed begrænses til 2 år.  
 
Der var i bestyrelsen enighed om denne ændring, som således indføres fremadrettet. 
 
 
Klubhuset 
 
Klubhuset trænger til en modernisering. Ikke mindst omklædningsfaciliteterne. Det 
ville også hensigtsmæssigt, at der fandtes et separat møde- eller 
undervisningslokale. 
 
MA orienterede i den forbindelse om, at FU og PK i dag havde haft en drøftelse med 
repræsentanter fra Formsprog, som havde stået for udarbejdelse af den Masterplan, 
som tidligere var udarbejdet omkring modernisering af hele klubhuskomplekset og 
parkeringsarealerne. 
 
Mødet var arrangeret for at få en fornemmelse af, om der kan laves et delprojekt, 
som imødekommer ovennævnte ønsker, og inden for hvilke økonomiske rammer 
dette kan ske. Forudsætningen for en igangsætning er selvfølgelig, at der kan 
skaffes lånefinansiering herfor, og at det samtidig vurderes sikkert, at klubbens 
økonomi kan bære en yderligere rente- og afdragsbyrde. 
 
På mødet fik vi en indikation af, at det vil være muligt at lave et fornuftigt delprojekt 
inden for en beløbsramme på 3 – 4 mio.kr. 
 
Indledningsvis tager FU nu en drøftelse med i første omgang Nykredit, for at få en 
indikation af, om det overhovedet er realistisk at finde finansieringen til et 
byggeprojekt.  
 
 
Åbningsturnering og fest 
 
Efter planen afholdes årets åbningsturnering den 14. april med efterfølgende fest i 
cafeen. 
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MA orienterede om, at musikken er på plads, ligesom der er forhandlet med cafeen 
om menu og drikkevarer. Der lægges op til en 3 retters menu og kaffe. I prisen vil 
drikkevarer under middagen være inkluderet. 
 
ABJ er formand for festudvalget, og udvalget havde været indkaldt til møde, hvor de 
praktiske rammer var blevet fastlagt. 
 
Turneringen starter således kl. 12.30. Der vil være forplejning, der kan medbringes 
på banen. Også i år vil der være tale om en hold- eller parturnering, der afvikles 
som greensome. Det forventes, at alle, der deltager i turneringen, også deltager i 
festen. Der vil efter ”først til mølle” princippet være mulighed for, at ikke spillende 
ledsagere kan komme med til festen. 
 
Prisen for deltagelse i turnering og fest forventes at blive kr. 250 pr. deltager. 
 
 
Leasing af tromle 
 
PK orienterede om overvejelserne om at anskaffe yderligere en tromle til brug ved 
tromling af greens. En ny tromle har mere kapacitet end den nuværende, og samlet 
vil tromlekapaciteten kunne give mulighed for, at der også kan tromles midt på 
dagen, så kvaliteten af greens kan opretholdes hen over dagen. 
 
PK havde i den forbindelse indhentet tilbud på, hvad det vil koste at lease en ny 
tromle. 
 
Bestyrelsen var dog betænkelig ved at påtage sig yderligere leasingforpligtelser, og 
det besluttedes at udskyde dette, indtil vi har set resultatet af brugen den 
”elektroniske bold”, der rulles på greens for at måle hastighed og jævnhed, og der 
var opsamlet data herfor over en længere periode. 
 
 
Ferie for alle 
 
I den kommende weekend afvikles Ferie for alle i Messecenter Herning. Viborg 
Golfshop har også i år en stand i hallen reserveret til golf. MA orienterede om, at vi i 
år vil prøve at være til stede på shoppens stand med det sigte at komme i snak med 
gæster og gøre dem interesseret i at besøge Viborg Golfklub. Der medbringes 
forskelligt materiale til udlevering. 
 
 
Andet. 
 
Arbejdstilsynet har netop meddelt, at de vil aflægge klubben et besøg i den 
nærmeste fremtid for at gennemføre et tilpasset eftersyn. Cafe, proshop og 
greenkeeperstab er blevet orienteret om besøget, og der skal forinden gennemføres 
en APV, ligesom vore installationer og maskiner generelt skal efterses.  
 
 

18-014 Klubmøde den 20. februar  2018 
 

Der er indkaldt til klubmøde den 20. februar. Mødet er bevidst indkaldt som 
klubmøde, idet der ikke vil være særskilt information fra bestyrelsens side af mere 
generel art.   
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På mødet får vi besøg af Rasmus Byrial og Karen Siggaard fra Benefit. Man vil herfra 
orientere om skadesforebyggende opvarmningsøvelser og om golfscreeningen, som 
de kan udføre på deres golfklinik. 
 
Herefter vil klubben være vært ved kaffe og kage tapas, og fra cafeen vil der blive 
orienteret om de muligheder for bestillinger, som deres nye kasseapparat og 
tilhørende App giver for at afgive bestillinger bl.a. ude fra banen. Der vil også blive 
orienteret om de forskellige elektroniske kort, der tilbydes, dels til betaling og dels til 
opsamling af bonuspoint og rabatter i øvrigt. 
 
Efter dette indslag får vi besøg af Morten Erfurth og Louise Møller Hansen fra Viborg 
Idrætsråd. De vil facilitere en lille workshop, med det sigte at få afdækket, hvad der 
kan være med til at understøtte og forstærke et godt klubliv i Viborg Golfklub. 
 
 

18-015 Rapportering fra udvalgene 
 

ABJ orienterede om, at man netop havde haft møde i et mindre underudvalg af 
begynderudvalget som forberedelse til et større møde i hele begynderudvalget, hvor 
den planlagte mentorordning for nybegyndere skulle lægges i faste rammer. 

 
På mødet havde det i øvrigt været drøftet, om der var kurser, der kunne understøtte 
de frivilliges indsats. NEH tilføjede i den forbindelse, at han  og assistenttræner 
Troels nu laver et 2 timers kursus for de juniorer, der har tilbudt at hjælpe til overfor 
juniorerne om fredagen. Erfaringerne herfra kan formentlig bruges efterfølgende til 
at holde tilsvarende kurser møntet på de voksne hjælpere i begynderarbejdet. 
 
ABJ tilføjede afslutningsvis, at man vil forsøge i maj og juni at lave nogle anderledes 
begynderturneringer, hvor alle får tilbud om at tilmelde sig. 
 
Fra juniorudvalget rapporterede SB, at man har udvidet udvalget med yderligere 1 
person. Opgaverne i udvalget er blevet uddelegeret for sæsonen. Der afholdes 
opstartmøde for juniorerne den 18. marts. 

 
CJ orienterede om status på sponsorarbejdet. Vi har desværre mistet et par 
sponsorer, men har også fået et par nye til. Der er fortsat en del hulsponsorater, der 
ikke er solgt. Indsatsen herfor intensiveres nu, og det bliver formentlig nødvendigt 
at starte med rabat det første år, for at opnå det ønskede resultat.  
 
 

18-016 Rapportering fra Chefgreenkeeper og træner 
 

NEH orienterede om den tidligere beslutning om at afholde et åbent hus 
arrangement den 24. marts fra kl. 13 til 15. Der skal i den forbindelse annonceres 
om arrangementet. Dette vil bl.a ske via opslag på Facebook, men det bliver 
formentlig også nødvendigt med en annonce i Viborg Nyt, som vi plejer. 
 
Torsdagene 5., 12. og 19. april afholdes der ”åbne torsdage” fra kl. 18 til 20. Der var 
gode erfaringer med dette sidste år. Måske er det lettere at få folk i tale en hverdags 
aften i stedet for i en weekend.  
 
NEH tilføjede, at der nu var lagt blokeringer ind i Golfbox fra kl. 12.10 til 13.10 i 
påskedagene. Eliten afvikler her en udtagelsesturnering til brug for 
sammensætningen af divisionsholdene. 
 
PK orienterede om, at der nu påbegyndes en udtynding blandt træerne mellem hul 
12 og 15 startende ud mod hul 12. Det skulle gøre det lettere at finde boldene. 
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Banen blev sidste sommer genratet. I den forbindelse er det besluttet, at 
handicapnøglerne ikke fremover vil fremgå af skiltene på teestederne men kun af 
scorekort og baneguide. Herved undgår vi fremtidige ændringer af skiltene ved 
kommende ratinger. 
 
De gule pæle ved vandhazarder vil blive udskiftet med røde. Dette er et element i de 
ændringer, der skal ske med de kommende golfregler fra 2019. Her gennemfører vi 
altså ændringen lidt før tid.  
 
PK har gennemgået de opmålinger, der findes om vores arealer for at sikre, at disse 
er i overensstemmelse med de arealfortegnelser, der fremgår af vores plejeplan og 
oversigt over gødningsforbrug. 
 
Som tidligere meddelt, vil der blive lavet en mindre ændring i det overdækkede areal 
til parkering af golfbiler. Fremover vil der blive opsat stolper, så hver bil får sin egen 
plads. 
 
Vi har tidligere af Viborg Kommune fået tildelt brugsret til et yderligere areal vest for 
par 3 banen. PK foreslog, at vi fik en egentlig aftale om pasningen af dette areal på 
plads med kommunen. 
 
 

 
18-017 Eventuelt 
  

Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt 
 
 
  
 Mødet sluttede kl. 18.30 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 

 
 
 

 


