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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid:  Torsdag den 12. april 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) 
 
 Der var afbud fra træner Niels Erik Hansen (NEH). 
 
 
18-019 Godkendelse af referater fra seneste bestyrelsesmøder og underskrift af 

nye vedtægter 
 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. februar samt fra det konstituerende 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 7. marts blev godkendt og 
underskrevet af bestyrelsen. 
 
De tilrettede vedtægter efter vedtægtsændringerne godkendt på 
generalforsamlingen blev ligeledes underskrevet af bestyrelsen. De tilrettede og 
underskrevne vedtægter er nu lagt på hjemmesiden. 
 
 

18-020 Budgetopfølgning pr. 31.03.2018. 
 

Forud for mødet havde bestyrelsen modtaget budgetopfølgningen udarbejdet efter 
årets første kvartal. MA gennemgik kort de væsentligste budgetafvigelser. Her skal 
specielt fremhæves følgende: 
 
Kontingentindtægterne ligger ved kvartalets udgang 135 tDKK under budget. Der 
mangler dog fortsat at blive faktureret kontingentindtægter for 60 tDKK, så vi reelt 
er 75 tDKK efter budget.  

 
Antallet af prøvemedlemmer fra sidste år, der faktisk har indmeldt sig nu, ligger dog 
lidt lavt, hvilket tilskrives det kolde forår. 

 
Der spores dog god tilgang af nye medlemmer, så vurderingen er, at afvigelsen på 
kontingentindtægter er en periodeforskydning, så vi når årsbudgettet. 
 
Også sponsorindtægterne ligger knap 80 tDKK under budget. Her er der også tale 
om manglende fakturering, og sammenlignes de fakturerede sponsorer med de 
tilsvarende faktureringer sidste år, så ligger aftalerne ca. 20 tDKK højere. 
 
CJ tilføjede i den forbindelse, at sponsorkontrakterne med 2 sponsorer nu er på 
plads og kun mangler den endelige underskrift. På det seneste er Sparekassen Thy 
kommet med i sponsorkredsen, og der arbejdes med et par yderligere emner, så der 
er optimisme mht. at øge indtægtsgrundlaget herfra fremover. 
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For indtægterne fra erhvervsklubben kan den negative budgetafvigelse ligeledes 
henføres til, at der ikke er færdigfaktureret endnu. 
 
Under diverse indtægter ligger der en positiv afvigelse på 11 tDKK, som kan 
henføres til, at faktureringsgebyrerne i forbindelse med kontingentopkrævningerne 
nu bogføres her, medens beløbet tidligere har været medtaget under 
kontingentindtægter. 
 
Under indtægter fra banen kan det konstateres, at der endnu ikke er bogført 
greenfee indtægter. Derimod er salget af XL-medlemskaber kommet godt i gang, og 
i udligningen med de øvrige klubber i ordningen, har vi fået en indtægt på 21 tDKK 
fra sæsonen 2017. 
 
På udgiftssiden kan det konstateres, at udgifterne til drift af banen samlet ligger 17 
tDKK over budget. Der er tale om både positive og negative afvigelser. Det er stadig 
tidligt på sæsonen, og det vurderes, at de største afvigelser kan tilskrives 
periodeforskydninger. 
 
Udgifterne til drift af cafe’en viser et pænt mindreforbrug i forhold til budgettet. Det 
skal dog fremhæves, at vi endnu ikke er færdige med at supplere op i cafe og 
køkken med service mv., så der vil komme yderligere udgifter i den forbindelse. Det 
kan oplyses, at klubben nu har endeligt afregnet med vores forrige forpagter. 
 
De realiserede udgifter til forsikringer viser en besparelse i forhold til budgettet og i 
forhold til forrige år. Gennem forsikringsmægleren Willis har vi opnået en lavere 
præmie på vores portefølje af forsikringer.  
 
Udgifterne til drift af sekretariatet ligger samlet stort set på niveau med budgettet. 
Der kan dog konstateres negative afvigelser på bl.a. telefon/internet samt på 
udgifterne til edb. Det kan i den forbindelse oplyses, at klubben har investeret i 
nogle hjælpeværktøjer, herunder systemet GolfMore, som fremover kan generere 
elektroniske greenfee billetter med stregkode samt et program, som bruges til at 
sikre en ensartet designlinie på skilte og opslag i klub, proshop og cafe. 
 
 

18-021 Medlemsstatus 
 
 VV gennemgik den nyeste medlemsstatistik udarbejdet pr. 9. april. 

 
I forhold til situationen ved årets indgang var det samlede medlemstal faldet med 8. 
Nedgangen kan specielt henføres til prøvemedlemskategorierne, hvor der har været 
lidt usikkerhed omkring tilsagnene om at fortsætte fra sidste år.  
 
Ses der på situationen i forhold til sidste opgørelse medio februar, kan vi konstatere 
en fremgang på 14 medlemmer. 
 
Vi forventer at en stor del, at de ”overvintrende” prøvemedlemmer fra sidste år snart 
rykker ind i andre medlemskategorier, ligesom der arbejdes med tiltrækning af nye 
medlemmer gennem ”Åbent hus” og ”Åben torsdag” arrangementer, hvilket også 
gerne skulle resultere i egentlige indmeldelser i løbet af sæsonen. 

 
 
 
18-022 Orientering fra forretningsudvalget (FU) 
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Evaluering af generalforsamling 
 
Der var en kort evaluering af den afholdte generalforsamling den 7. marts. Der var 
tilfredshed med afviklingen. Generalforsamlingen var blevet gennemført i afslappet 
stemning og med relevante spørgsmål fra deltagerne. Bestyrelsen tager dette som 
udtryk for tillid til bestyrelsens linie.  
 
 
Viborg Kommune, forlængelse af brugsret. 
 
I februar måned afholdt FU møde med Viborg Kommune om mulighederne for at få 
en forlængelse af brugsretsaftalen om leje af jorden, hvorpå golfklubben er 
beliggende. Klubben indsendte efterfølgende en officiel ansøgning om dette 
hovedspørgsmål. Klubbens argumentation for en forlængelse var ønsket om 
mulighed for at kunne opnå langfristet finansiering til investeringer, som måtte blive 
nødvendige  i forbindelse med en modernisering af vore klubfaciliteter. 
 
Ansøgningen blev behandlet i kommunens Kultur- og Fritidsudvalg i slutningen af 
marts, og klubben har efterfølgende modtaget udvalgets afgørelse. Klubben har fået 
tilsagn om en forlængelse af brugsretsaftalen frem til udgangen af 2049. 
Forlængelsen er dog givet betinget, idet en bindende forlængelse først gives, når og 
hvis klubben gennemfører et konkret investeringsprojekt. 
 
Der er ikke stillet betingelser til projektets indhold eller økonomiske omfang. 
 
 
Møde med Nykredit. 
 
Efter kommunens afgørelse på vores ansøgning har FU haft møde med Nykredit med 
det formål at sondere mulighederne for af opnå yderligere finansiering, i det tilfælde, 
at klubben ville foretage en modernisering/ombygning af vore klubhusfaciliteter. 
 
Efter mødet har klubben modtaget Nykredits svar, som desværre blev et klart afslag 
på yderligere finansiering. 
 
Denne afgørelse er herefter forelagt Viborg Kommune. På vort møde med 
kommunen havde FU også spurgt til finansieringsmuligheder gennem Kommune 
Kredit med kommunal garantistillelse. Kommunen opfordrede dog til, at vi, forinden 
der kunne tages stilling til dette, først undersøgte finansieringsmulighederne 
eksternt. 
 
Efter Nykredits afslag har MA nu forelagt kommunen dette, og anmodet om en 
vurdering herfra om, og hvorledes, vi kan komme videre med Kommune Kredit som 
alternativ.   
 
Det kan supplerende tilføjes, at FU sideløbende med kontakten til kommunen og 
finansieringsmulighederne med kommunen som garantistiller har afholdt møde med 
repræsentanter for en lokal investorgruppe om mulighederne for at denne gruppe 
gennemfører investeringen og klubben så efterfølgende betaler husleje hertil.   
 
Det er aftalt, at investorgruppen nu skitserer et forslag til køb/ombygning og 
tilkendegiver, hvad klubben til gengæld skal betale i husleje. Vi skal uden tvivl have 
et konkret oplæg for at få kommunen til at gå ind i nærmere drøftelser om en 
tilladelse til denne konstruktion. Kommunen har således på forhånd udtrykt en vis 
skepsis omkring investorløsningen. 
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Møde med Sydbank 
 
FU har haft møde med filialdirektøren i Sydbank om vort engagement. 
 
FU har på mødet udtrykt ønske om en lavere udlånsrente og forsøgt at undgå at 
skulle betale negativ indlånsrente i de perioder, hvor klubben ikke har brug for at 
trække på kassekreditten. Vi har tillige argumenteret for en nedsættelse af det årlige 
genforhandlingsgebyr samt gebyrer opkrævet i forbindelse med ændring af vores 
trækramme på kassekreditten. 

 
Sydbank gav udtryk for en positiv holdning til klubben, men har efterfølgende 
meddelt, at man gerne vil se resultaterne for indeværende år, inden man kan ændre 
på vilkårene. Engagementet er således genforhandlet på uændrede vilkår. 
 
 
Åbningsturnering og fest. 
 
Der var nu lukket for tilmelding for åbningsturnering og efterfølgende fest den 14. 
april. 
 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med tilmeldingen, som viste, at der var 102, som 
ønskede at spille, medens deltagerantallet til festen om aftenen var 112. I 
tilmeldingen havde der således været mulighed for at angive, at man gerne ville 
have en ikke-spillende ledsager med til festen. 
 
Cafe’en sponsorerer velkomstdrink, medens klubben bidrager med en ”goodie bag” 
med forplejning under golfspillet, musikken og drikkevarerne under middagen. 
 
Præmieoverrækkelsen efter dagens turnering vil foregå umiddelbart inden 
middagen. 
 
 
Persondataforordningen, samtykkeerklæringer mv. 
 
MA orienterede om de betydelige administrative byrder, som klubben pålægges i 
forbindelse med vedtagelsen af persondataforordningen, som træder i kraft den 25. 
maj. 
 
Den nye lovgivning betyder bl.a. at der skal indhentes samtykke til at måtte lægge 
portrætfotos på vores hjemmeside, ligesom forældre skal give samtykke til at 
klubben må foretage foto- video- og lydoptagelser i forbindelse med besøg i Viborg 
Golfklub.   
 
Vi har valgt at lægge os tæt op ad de anbefalinger og formularer, som er udarbejdet 
af DGU på persondataområdet. 
 
På anbefaling af DGU investerer klubben i et edb værktøj kaldet RISMA, som kan 
hjælpe os i dokumentationen af, at vi overholder reglerne i forordningen, hvis 
Datatilsynet skulle komme på kontrolbesøg. 
 
I tilknytning til implementeringen af reglerne i persondataforordningen har klubben 
besluttet at indhente børneattester på alle ansatte i klubben, herunder personale i 
proshop og cafe.  
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Baneudvalgsmøde herunder godkendelse af plejeplan 
 
PK orienterede om drøftelserne på seneste møde i baneudvalget og om den af bane- 
og miljøudvalgsformand Uffe Steffensen og PK udarbejdede plejeplan for banen i 
2018. 
 
Plejeplanen beskriver detaljeret, hvorledes baneplejen under hensyn til årstider, 
vejrlig og miljøforhold bør foregå. 
 
Bestyrelsen godkendte plejeplanen på mødet. 
 
PK oplyste i øvrigt at Hanne Tolstrup er indtrådt i baneudvalget. 
 
 
APV/ forventet besøg af Arbejdstilsynet. 
 
Arbejdstilsynet har for nogen tid siden varslet sit besøg i klubben, hvor man vil 
foretage et risikobaseret tilsyn. 
 
I den forbindelse har vort medlem Hans-Jørgen Sørensen, der har en mangeårig 
fortid i Arbejdstilsynet og nu arbejder som selvstændig konsulent i 
arbejdsmiljøspørgsmål velvilligt tilbudt at være os behjælpelig med at gennemgå og 
ajourføre vore arbejdspladsvurderinger, så disse lever op til Arbejdstilsynets krav.  
 
Arbejdet med denne revision er nu gennemført, og greenkeepergård, shoppen, 
cafeen og sekretariatet er alle blevet udstyret med en opdateret APV for deres 
respektive områder.   
 
Gennemgangen har afsløret nogle få områder, som kræver umiddelbar indsats. Det 
drejer sig om tunge løft i forbindelse med tømning af græskasser og kurvene som 
bruges til boldopsamling. Her skal kurvene tømmes af 2 personer eller kun fyldes 40 
pct. inden de tømmes.  
 
Forholdene i Proshoppens værksted kræver også, at der sker ændringer. Dels i form 
af bedre udluftning og dels ved at der sker en udskiftning af nogle af de kemiske 
hjælpestoffer, der i dag anvendes, til andre mere miljøvenlige produkter. Visse af de 
mere ”grove” arbejdsopgaver som f.eks. brug af vinkelsliber, skal fremover foregå i 
greenkeepergårdens værksted. 
 
Arbejdsmiljøgruppen afholder møde den 16. april, hvor den netop udarbejdede APV 
skal behandles. Hans-Jørgen Sørensen deltager på mødet som konsulent for 
udvalget. 
 
Der er nu også udarbejdet en beredskabsplan ved alvorlige ulykker. Oversigten 
viser, hvad man skal gøre, og hvem man skal kontakte, hvis der opstår ulykker på 
klubområdet. 
 
 
Status på ny hjemmeside 
 
Den nye hjemmeside blev sat i luften forrige weekend. Der har indtil nu kun været 
positive tilkendegivelser, og der er ikke konstateret større tekniske problemer. Vi 
håber medlemmerne fortsat vil synes om moderniseringen.  
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Klubber i klubben i ugen med Made in Denmark. 
 
Vi har tidligere ”luftet” ønsket om at give god plads til greenfee spillere i den uge, 
hvor Made in Denmark afholdes i Silkeborg, da vi forventer, at mange vil benytte sig 
af muligheden for at kombinere eget golfspil med tilskuerrollen på banen i Silkeborg. 
 
Det er primært ugematcherne, der afvikles om formiddagen, som der er ønske om at 
ændre på. Bestyrelsen drøftede problematikken, og det blev aftalt, at FU prøver at 
kontakte de pågældende klubber i klubben for at finde en løsning, som alle kan leve 
med. 
 
 
Førstehjælpskursus for de ansatte 
 
MA orienterede om beslutningen om, at alle ansatte bør gennemgå et 
førstehjælpekursus. Vi har i den forbindelse gennem Karen Nørgaard fået en kontakt 
til en læge, som vil være behjælpelig med undervisningen i brugen af hjertestarter 
og udøvelse af førstehjælp i øvrigt. 
 
Det blev drøftet, om emnet kunne være relevant at medtage på et kommende 
medlemsmøde. Vi overvejer dette sammen med andre punkter, som emnet kan 
kombineres med. 
  
 
Andet. 
 
MA orienterede om, at han, PK og Uffe Steffensen samme dag havde haft møde med 
leverandøren af vort solcelleanlæg, der – som vi tidligere har orienteret om – ikke er 
lovligt, idet ansøgningsfristen i forbindelse med etableringen ikke var blevet 
overholdt. 
 
Leverandøren af anlægget har tilbudt at være behjælpelig med at få lovliggjort 
anlægget gennem en fornyet ansøgning til Energistyrelsen. Dette vil dog kræve, at 
anlægget nedtages, inden ny ansøgning kan fremsendes. Det er derfor nødvendigt at 
stoppe for produktionen af el gennem vore solceller, og der er nu sket en nedlukning 
af anlægget, hvorefter solcellemoduler og inverter bliver nedtaget. 
 
Opnår vi ikke tilladelse ved den fornyede ansøgning, vil anlægget blive forsøgt solgt. 
 
 

18-023 Opfølgning på klubmødet den 20. februar 2018. 
 

Klubmødet den 20. februar med indlæg fra Benefitt om golfscreening og 
opvarmningsøvelser samt deltagelse af repræsentanter fra Viborg Idrætsråd i 
faciliteringen af en debat i grupper omkring ”det gode klubliv” var velbesøgt. 
 
Bestyrelsen takker for de mange gode bidrag og ideer, og disse vil indgå i arbejdet 
med at udvikle klubben fremover - også på det sociale område. 
 
 

18-024 Rapportering fra udvalgene 
 

SB orienterede om, at der nu er sendt invitation til de nærliggende skoler med et 
tilbud om at elever kan blive introduceret for golfsporten gennem et forløb, hvor 
eleverne får mulighed for at komme i klubben over en længere periode. DGU har 
tidligere bevilget i alt 10.000 kr. til dette forsøg.  
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MA tilføjede i den forbindelse at klubbens formand for juniorudvalget Thomas 
Madsen, NEH og FU for nyligt havde haft et møde med breddeidrætskonsulenten for 
Viborg Idrætsråd og repræsentanter fra kommunen om mulighederne for at lave et 
samarbejde, hvor golf kan indgå som et af de aktivitetstilbud, som stilles til rådighed 
for underviserne på de enkelte skoler. 
 
I første omgang vil der blive lavet et pilotprojekt med et tilbud for en konkret 
skoleklasse, og kommunen tager nu kontakt til en eller flere skoler, for at afdække 
interessen for at være med i et forsøg. 
 
SB meddelte herefter, at eliten havde afholdt udtagelsesturnering i påsken, hvor 
man havde afviklet prøvespil på banen i Hvalpsund, som havde sommergreens åbne. 
Der er bestilt nyt tøj til eliten med en vis brugerbetaling. Sponsorer på tøjet er MK 
Huse og Mita Teknik. 
 
Der er tillige skaffet sponsorer, så der kan indkøbes polo trøjer til alle juniorer, der 
ikke er med i elitesammenhæng. Sponsorerne er her Peter Larsen Kaffe, Vexa og MK 
Huse. 
 
Fra begynderudvalget orienterede ABJ om, at 2 af hjælperne nu havde været på et 
DGU begynderkursus, så de kan hjælpe trænerstaben med visse opgaver. Det er 
håbet, at vi derved kan hjælpe begynderne hurtigere gennem forløbet og sikre 
hurtigere integration i klubben. 
 
Mentorordningen er så småt kommet i gang, og lørdagsturneringerne afvikles fint. 
 
Flere af elitespillerne har også tilbudt at være behjælpelig med begynderarbejdet. 
 
Fra turneringsudvalget orienterede VV om, at der nu var ved at komme gang i 
klubturneringerne. Der afvikles således 2 store turneringer i den kommende 
weekend. Dels åbningsturneringen og dels ranglisteturneringen for elitespillere under 
22. Begge turneringer er velbesøgte. 
 
VV oplyste i øvrigt, at der i den netop indgåede sponsoraftale med Sparekassen Thy 
var et tilbud om at være sponsor på et par turneringer på vores par 3 bane. Det 
forsøges derfor i samarbejde med begynderudvalget, om vi kan få indpasset et par 
turnerininger i løbet af sæsonen. Turneringerne vil som udgangspunkt være åbne for 
alle. 
 
Fra sponsorudvalget havde CJ ikke yderligere at tilføje ud over det, der er nævnt 
under dagsordenen pkt. 18-020 om budgetopfølgning. 
 
 

18-025 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 
  

Der var afbud fra NEH, men MA oplyste, at der ikke herfra var specielle 
informationer. 
 
PK orienterede om, at alle 27 huller nu var åbnet for spil til sommergreens. Der er 
dog ikke meget vækst i græsset endnu, da jorden fortsat er kold. Man går nu i gang 
med de daglige opgaver på banen. 
 
Der er heldigvis ikke de store skader efter vinteren.  
 
Der åbnes for vandet på banen i løbet af næste uge, hvor toiletbygningerne så åbnes 
i samme forbindelse. 
 



 

 8 

Med hjælp fra et par frivillige hjælpere, er der nu sat mærkater på teestedernes 
skilte, idet oplysningerne om handicapnøgler er afblændet. Hullernes handicapnøgler 
fremgår herefter kun af scorekort og baneguide. Herved undgår vi at skulle ændre 
skiltene på teestederne ved fremtidig rating af banen. 
 
De gule pæle ved vandhazarder er nu alle erstattet af røde pæle. 
 
PK oplyste, at de sirener, vi tidligere havde drøftet burde opsættes på vore 
toiletbygninger, så alle kan høre disse i tilfælde af tordenvejr, nu er bestilt. Der vil 
ske udmelding, når installationen er færdig. Det skal i den forbindelse nævnes, at 
vore toiletbygninger ikke er tordensikret. 
 
Der opsættes i den nærmeste fremtid 3 mindre tv skærme over baren i spikebaren. 
På disse skærme vil der kunne køre tilbud fra cafe og sponsorer. 
 
PK orienterede om, at der vil ske udbedring af skaderne på asfaltvejen ned til 
klubhuset. Så snart det er muligt, vil hullerne således blive efterfyldt med asfalt. 
 
PK oplyste, at han som censor ved uddannelsen af nye greenkeepere skal deltage i 
en kommende skuemester konference. 
 
PK meddelte afslutningsvis, at kommunen nu opsætter et nyt skilt ved 
parkeringspladsen med information om det stisystem, der er på baneområdet, og 
som er åbent for offentligheden. Vores parkeringsplads må i øvrigt også bruges som 
udgangspunkt for gæster i naturparken. 
 
 

18-026 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt 
 
 
 
 Mødet sluttede kl. 19.20 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 

 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


