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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub. 
 
Tid: Torsdag den 17. maj 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) 
 Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
 
 

 For at smidiggøre kommunikationen om beslutninger i bestyrelsen og om den 
daglige drift i øvrigt, er det besluttet, at Pia Møberg Nielsen fremover deltager i 
bestyrelsesmøderne på samme måde som chefgreenkeeper og træner. 

 
 
18-027 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 

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

18-028 Budgetopfølgning pr. 30.04.2018. 
 
 

 MA havde forud for mødet udarbejdet kommentarer til budgetopfølgningen efter 
udgangen af april måned. Vi er stadig først på sæsonen, hvilket giver en vis 
usikkerhed. De væsentligste afvigelser fremgår nedenfor. 
 
Når det gælder kontingentindtægterne er vi tDKK 116 efter budgettet. Dog mangler 
stadig enkelte faktureringer, så vi reelt er tDKK 75 efter, ligesom efter udgangen af 
marts. Der opleves en pæn tilgang af nye medlemmer, men indslusningen af de 
overvintrende prøvemedlemmer fra sidste år, går lidt trægere end håbet, og antallet 
af nye prøvemedlemmer for i år, ligger også lidt efter niveauet på samme tidspunkt 
sidste år.  
 
I bestræbelserne på bl.a. at tiltrække flere prøvemedlemmer er der indgået aftale 
med Viborg Stifts Folkeblad om at køre bannerreklamer på deres hjemmeside, 
ligesom der reklameres for prøvemedlemskabet på storskærmen ved Thuesen ud 
mod Vestre Ringvej. 
 
Flere af vore sponsorer afholder personalearrangementer på par 3 banen. Vi håber 
også dette på sigt vil øge tilgangen. 
 
Vi gentager kampagnen ”Medlem skaf medlem” fra sidste år, hvor der udloves en 
belønning, såfremt man skaffer et nyt medlem, der melder sig ind på en 
kontingentsats, som mindst svarer til niveauet for et Fleks 9 hullers medlemskab.   
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Mht. sponsorindtægterne ligger disse tDKK 72 under budgettet. Der mangler stadig 
at blive faktureret sponsorater for ca. tDKK 40. Afvigelsen herefter henføres til 
periodeforskydninger. Det er således forventningen, at årsbudgettet nås. 
 
Når det gælder indtægterne fra greenfee, ligger disse stort set på budget med en lille 
positiv afvigelse. PM gjorde i den forbindelse opmærksom på, at vi endnu ikke i år  
 
har set greenfeegæster fra Pejsegården. Det aftaltes at følge op over for 
Pejsegården. 
 
Budgetopfølgningen vedrørende drift af banen er svær at vurdere så tidligt på 
sæsonen, men der er ikke noget, der indikerer væsentlige overskridelser inden for 
kontogruppen. 
 
På forsikringsområdet er præmierne nu splittet op på de faktiske forsikringssteder, 
medens budgetteringen er sket samlet under drift af klubhus. Vi får i år en samlet 
besparelse på ca. tDKK 20. MA tilføjede, at han nu har fået vished for, at vore 
frivillige hjælpere er omfattet af klubbens ulykkes- og ansvarsforsikring i forbindelse 
med arbejde på baneanlægget. 
 
I den forbindelse drøftedes ansvarsforholdene vedrørende udlejning af golfbiler. ABJ 
lovede at indhente kopi af den erklæring lejerne af golfbiler skriver under på, når de 
lejer buggy i Himmerland Golf and Spa Resort. 
 
Under udgifterne til golfspil er der en større negativ afvigelse, som næsten 
udelukkende skyldes udgifter til tøj og bolde til eliten. Der er tale om en 
periodeforskydning, idet udgifterne er budgetteret i maj. 
 
Under kontogruppen drift at klubhus figurerer udgifterne til drift af cafeen. Vi er stort 
set færdige med opgraderingen af cafeen mht. service mv. og har stadig lidt reserve 
i forhold til budgettet.  
 
Under vedligeholdelse har der været udgifter til skiltet på varegården og der er 
indkøbt materialer til udskiftning af porten ved terrassen. 
 
Når der er taget hensyn til, at udgifterne til forsikringer nu bliver opdelt på flere 
omkostningssteder, er der en reel besparelse på tDKK 20 på forsikringer, som nævnt 
tidligere. 
 
Driften af sekretariatet afviger negativt, når det gælder udgifterne til edb og 
internetforbindelse. Afvigelsen kan henføres til indkøb af forskellige yderligere 
software som DYOGS og Golfmore, ligesom der er etableret en ny fibernet 
forbindelse. 
 
Vi er generelt tilbageholdende mht. annoncering – specielt via de traditionelle 
medier. Der er dog en negativ afvigelse her, som bl.a. kan henføres til annoncering i 
Golfavisen. Her deles udgifterne med Golfhotellet. Fakturering til Golfhotellet sker 
dog først ved årets udgang. 
 
 

18-029 Medlemsstatus. 
 
 VV gennemgik medlemsstatistikken udarbejdet pr. 15. maj. 
 

 Fraregnet passive medlemmer, var der medio maj 1.096 medlemmer. I forhold til 
sidste opgørelse pr. 9. april, har der været tale om en tilgang på 41 medlemmer. Set 
i forhold til status ved årets indgang, er medlemstallet vokset med 33. 
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Der er fremgang i antallet af prøvemedlemmer, men også for seniorer og de 
forskellige typer af fleks medlemskaber, kan der konstateres en positiv udvikling. 
 
MA tilføjede, at nettotallene i et vist omfang er påvirket af, at enkelte medlemmer 
desværre har måttet meddele, at de ikke kommer til at spille golf mere pga. sygdom.  
Her har vi måttet tage individuelle hensyn. 
 
 
 

18-030 Orientering fra Forretningsudvalget (FU), herunder 
 
 
 Viborg Kommune, forlængelse af brugsret 
 

 Som vi tidligere  har orienteret om, har Viborg Kommune givet tilsagn om en 
forlængelse af vores brugsret til baneanlægget med yderligere 12 år frem til 
udgangen af 2049. Dog betinget af, at klubben gennemfører et konkret 
renoveringsprojekt, som der dog ikke er stillet betingelser om omfanget af. 
 
 FU har i den forbindelse haft kontakt til Nykredit om mulighederne for yderligere 
finansiering i tilfælde af, at der gennemføres et renoveringsprojekt. Nykredit har 
efterfølgende meddelt, at vore lånemuligheder her er udtømte. 
 
Vi har derfor igen kontaktet Viborg Kommune om mulighederne for at opnå 
finansiering gennem Kommune Kredit med garantistillelse fra Viborg Kommune. 
Viborg Kommune har endnu ikke svaret på denne henvendelse. 
 
 
Status på renovering af klubhuset. 
 
Set i lyset af de besværligheder, der er med at opnå langsigtet finansiering gennem 
realkreditinstitutterne, har FU igen haft møde med repræsentanter for en lokal 
investor gruppe for at sondere mulighederne for at denne gruppe købte den 
bygningsmasse, som klubben selv ejer på  klubhusområdet, for derefter at foretage 
en renovering, hvorefter klubben kunne tilbageleje faciliteterne mod betaling af en 
husleje. 
 
Vi afventer nu en tilbagemelding fra gruppen, idet en betingelse for at 
investorgruppen vil gå videre med projektet tilsyneladende er, at man også får 
mulighed for at købe det gamle stuehus, som er ejet af Viborg Kommune. Først når 
vi har en endelig tilbagemelding fra investorgruppen, vil FU tage fornyet kontakt med 
Viborg Kommune. 
 
 
Status på solcelleanlægget. 
 
Solcelleanlægget er desværre opsat, uden at de fornødne tilladelser har været 
indhentet. Konsekvensen er, at anlægget nu er koblet fra og ikke leverer strøm 
mere. 
 
En lovliggørelse vil kræve, at anlægget demonteres, hvorefter der skal sendes 
fornyet ansøgning til Energistyrelsen.  
 
Der er indhentet tilbud på, hvad det vil koste at nedtage solcellerne og opsætte disse 
igen. Prisen er knap tDKK 140.  
 
Klubben har forud for opsætningen fået et betydeligt tilskud fra Viborg Kommune.  
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Vi har derfor orienteret kommunen om situationen – også for at høre, om der kan 
søges midler til at dække nogle af udgifterne til nedtagning og genopsætning. 
 
Der er tilsyneladende mulighed for på ny at søge midler fra Kommunen. For en 
sikkerheds skyld har MA haft kontakt til Energistyrelsen for at sikre, at vi ved fornyet 
ansøgning hertil kan opnå tilladelse til at etablere anlægget på ny. Energistyrelsen 
har oplyst, at man ikke har oplevet, at der ikke er opnået tilladelse i lignende 
tilfælde. 
 
Vi vil herefter tage fornyet kontakt til Viborg Idrætsråd.  
 
 
Ny video 
 
Gennem Jacob Harrestrup fra Keydesign har vi igangsat arbejdet med at få lavet en 
ny præsentationsfilm for Viborg Golfklub. Optagelserne fra banen har været i gang i 
det flotte forårsvejr. 
 
Herefter arbejdes der nu på at få lavet optagelser med ”liv” på. Der er således lavet 
optagelser med spillere på banen, træningsområdet, fra klubhusområdet, 
proshoppen og cafeen. 
 
Som yderligere element i videoen, vil der blive lavet optagelser ved en overflyvning 
af det enkelte hul startende fra teestedet med eksponering af eventuelle sponsorer. 
 
Vi glæder os meget til at se det færdige resultat. 
 
 
Persondataforordningen, samtykkeerklæringer mv. 
 
Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj. Til hjælp til at styre og 
dokumentere, hvorledes vi håndterer oplysninger om vore medlemmer, er nu 
indkøbt et hjælpeværktøj RISMA, som er anbefalet af DGU. 
 
Vi arbejder på at færdiggøre den privatlivspolitik, som skal være gældende for Viborg 
Golfklub, ligesom der skal laves et tillæg til ansættelsesaftalerne om behandling af 
persondata for ansatte. 
 
Vi tager udgangspunkt i de skabeloner, som DGU har stillet til rådighed for 
golfklubberne i den henseende. 
 
Privatlivspolitikken vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside. 
 
 
Status på ny hjemmeside/nyhedsbreve 
 
Igangsætning af vores moderniserede hjemmeside er forløbet uden de store 
problemer, og uden at det tilsyneladende har givet anledning til negative 
tilbagemeldinger fra medlemmerne. 
 
Som på den gamle hjemmeside kan man tilmelde sig nyhedsbreve fra de forskellige 
klubber i klubben, proshoppen og cafeen, ligesom man selvfølgelig kan tilmelde sig 
generelle nyhedsbreve fra klubben. Vi opfordrer til, at alle får angivet, hvilke 
nyhedsbreve, man fremover ønsker at gøre brug af. Skulle man fortryde en 
tilmelding, har man mulighed for af framelde sig igen. 
 
Med hjælp fra Per Andersen får vi nu etableret skabeloner for de enkelte afsendere af 
nyhedsbreve, så disse fremstår betydeligt mere professionelt, end det kan gøres 
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gennem mailsystemet i Golfbox. Vi håber medlemmerne vil tage godt imod det nye 
layout. 
  
 
 
 
 
 
Klubber i klubben og Made in Denmark 
 
I tilknytning til afviklingen af Made in Denmark på Silkeborgs bane, er det 
forventningen, at en del golfspillere vil benytte chancen til at kombinere eget spil på 
en nærved liggende bane med tilskuerrollen ved Europa Touren. 
 
Vi forsøger derfor at genoptage drøftelser med vore klubber i klubben i forsøget på at 
give plads til flest mulige greenfee spillere i uge 35. 
 
 
Førstehjælpskursus for ansatte. 
 
Den 22. maj får vi besøg af en læge fra Hjerteforeningen, som vil instruere de 
ansatte i brugen af vores hjertestarter og undervise i førstehjælp i øvrigt. 
 
Det er tanken, at vi efterfølgende vil give medlemmerne mulighed for tilsvarende 
undervisning i forbindelse med et kommende klubmøde. 
 
 
Andet. 
 
PK havde fået en henvendelse fra et af vore medlemmer, som har tilbudt sin 
assistance til konkrete opgaver. Dog mod at blive lønnet herfor. 
 
Da der jo i forvejen er en del frivillige, som yder bistand af forskellig art på banen og 
ved klubhuset – uden af dette afføder honorering, var der en drøftelse af, hvorledes 
vi på en balanceret måde sikrer, at opgaverne løses. 
 
ABJ og PM var fortalere for, at vi henvender os til medlemmerne med opfordring om 
at melde sig som frivillig. Der var enighed om at forsøge dette, og opfordringen 
udsendes sammen med det næste nyhedsbrev. 
 
Vi håber herigennem at få så mange henvendeler, at der kan etableres nogle 
arbejdsgrupper, som selv forestår tilrettelæggelsen af arbejdet og sikrer 
regelmæssig løsning af de forefaldende opgaver. 
 
 

18-031 Lønregulering for ansatte 
 
 Der er ikke gennem flere år sket regulering af de ansattes løn. 
 

 MA har i den forbindelse haft samtaler med hver enkelt ansat i greenkeepergården 
for at sondere stemningen og ønskerne. Generelt set er der en positiv holdning til 
arbejdspladsen. 
 
 FU har drøftet situationen, og indstiller til bestyrelsen, at der i år sker en 
lønregulering for alle svarende til den overenskomstmæssige stigning i timelønnen 
gældende for ansatte under GLSA. Det vil betyde en regulering på 1,54 pct. på 
lønnen og 0,7 pct. til Fritvalgsordningen. Reguleringen skal være gældende med 
virkning fra 1. marts indeværende år. 
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Bestyrelsen tilsluttede sig denne indstilling, og FU har efterfølgende orienteret de 
ansatte i greenkeepergården om tilbuddet. Det er samtidig stillet medarbejderne i 
udsigt, at vi vil se positivt på en regulering til næste år, hvor en ny lønregulering vil 
kunne indarbejdes i budgettet. 
  
 

 
18-032 Udskiftning af golfvogne 
 

 flere af vore golfbiler trænger efterhånden til en udskiftning, ligesom der til tider er 
behov for flere biler. 
 
FU har i den forbindelse undersøgt prisniveauet ved tilkøb af biler. Biler svarende til 
dem, vi har i dag, koster omkring tDKK 50. Såfremt der skiftes til biler af typen 
Garia, vil disse kunne anskaffes til godt tDKK 81 pr. stk. (brugte Gariavogne koster 
ca. tDKK 45). 
 
Ved f.eks. at lease en ny Garia bil, påtager vi os en leasingforpligtelse på knap 1.400 
kr. pr, måned. En brugt af samme model koster til sammenligning knap 1.000 kr. pr. 
måned. 
 
Leasingydelsen vil kun marginalt overstige den leasingydelse, der hidtil er blevet 
betalt på vore senest anskaffede golfvogne. Leasingperioden for disse vogne udløber 
nu. 
 
Der ydes 2 års garanti ved køb af nye vogne mod kun 6 måneder ved køb af brugte. 
 
FU indstillede til bestyrelsen, at der indkøbes 3 nye Garia vogne. Dette giver 
mulighed for at nogle af de nuværende biler tages ud til service ind imellem.  
 
Det indstilles tillige, at prisen for leje af en Garia vogn fremover bliver kr. 300 – uden 
rabatmuligheder. 
 
Det skal forsøges at sælge reklameplads på bilerne til sponsorer. 
 
Bestyrelsen var enig i behovet og tilsluttede sig indstillingen. 
 
 

18-033 Rapportering fra udvalgene. 
 

 Fra begynderudvalget orienterede ABJ og NEH om de problemer, der tilsyneladende 
er med at få de overvintrende prøvemedlemmer i gang. Kommunikationen med dem 
synes at have været utilstrækkelig eller forkert.  
 
De har derfor revurderet setuppet omkring begynderne. De traditionelle turneringer 
om torsdagen foreslås flyttet til om lørdagen. Efter træningen lørdag formiddag er 
der spil på par 3 banen, og nogle kan sammen med en mentor gå ud på 9 hullers 
sløjfen og spille nogle huller der. Desuden er der mulighed for at henvise til spil 
sammen med klub 37. 
 
Man skal fortsat gennemføre 4 turneringer i forløbet. 
 
SB undersøger igen mulighederne for at nogle fra elitetruppen vil være hjælpere om 
lørdagen. 
 
Det er ikke tanken, at der skal oprettes officielle turneringer i Golfbox til om 
lørdagen. Man møder bare op. 
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NEH foreslog yderligere, at der etableres 9-hullers turneringer torsdag for alle. Det 
forsøges at få begynderudvalgets frivillige til at stå for opsætningen af disse 
turneringer. ABJ og NEH indkalder udvalget for at orientere om de nye tanker. 
 
SB meddelte, at der ikke havde været møder i hverken elite- eller juniorudvalget 
siden sidst. 
 
CJ havde ligeledes ikke yderligere at tilføje mht. sponsorerne. 
 
VV oplyste, at der ikke havde været møde i turneringsudvalget. Turneringerne er dog 
i fuld gang. I pinsen afvikles Carlsberg Viborg Open med 79 deltagere fra hele 
landet. Det er lidt flere end sidste år.  
 
Der er endnu kun få tilmeldinger til DCC Energi Invitationsturneringen den 3. juni. I 
næste nyhedsbrev gives en påmindelse om turneringen. Turneringen giver mulighed 
for at invitere et medlem fra en anden klub. Der er tale om en parturnering. 
 
Sparekassen Thy er kommet med som ny sponsor på par 3 banen. Som en del af 
sponsoratet vil Sparekassen Thy være gavesponsor på et par turneringer på par 3 
banen.  
 
Der var en drøftelse af, at det ville være nærliggende at kombinere dette med en af 
lørdagsturneringerne. Vi forsøger at lave en turnering i juni måned og en efter 
sommerferien. 
 
 

18-034 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 
NEH havde ikke yderligere at tilføje under dette punkt. 
 
PK kunne meddele, at der nu var gode vækstbetingelser, hvilket betød, at der skal 
klippes meget. Han modtager god ros for banens stand. 
 
Greens er blevet topdresset, og det har ikke givet de store problemer. 
 
Der er blevet behandlet rettidigt for ukrudt. Det tørre vejr har betydet, at der er 
begyndende tegn på tørhed på nogle af fairways. 
 
Der kan konstateres driftsmæssige udfordringer på styringssystemet for 
vandingsanlægget. Problemerne kan endnu løses, men PK opfordrede til, at vi får 
indhentet oplysninger om, hvad et nyt styringssystem koster. 
 
Gåsebilerne viser sig snart. Derfor igangsættes vanding af greens midt på dagen fra 
næste uge. 
 
PK reklamerede for app’en Golfsporet, som nu er klar til at kunne downloades. 
App’en giver mulighed for at registrere, hvor spillerne typisk færdes på banen. Når 
der således er spillet mange runder, hvor spillerne har haft app’en slået til, kan man 
få en fornemmelse af, hvor der er størst slid på banen – og tilsvarende få information 
om, hvor spillerne stort set aldrig bevæger sig hen. 
 
Der vil komme et nyhedsbrev om Golfsporet i den nærmeste fremtid. 
 
PK meddelte afslutningsvis, at han nu var bekendt med, at der var afsat midler til en 
projektering af en østlig omfartsvej. PK opfordrede til, at vi hos kommunen 
undersøger den konkret planlagte placering, så vi ikke overraskes senere. 
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MA gav udtryk for, at vi undertiden får lidt kritik for vores skiltning – specielt når 
man skal fra gul sløjfe og videre på blå. Her er greenfee spillere undertiden i tvivl. PK 
lovede at overveje mulighederne. 
 
I samme forbindelse var der en drøftelse af placeringen af klokken på hus 16. Flere 
udtrykker, at det kan være svært at se klokken. Også her lovede PK at se på, hvad 
der kan gøres. 
 
 

 
18-035 Eventuelt 
 

 NEH opfordrede til, at der snart opsættes en form for hegn for enden af driving 
rangen. Det kan konstateres, at boldene ofte slås så langt, at de ruller videre over 
forhøjningen og ind i skoven. 

 
NEH ville dertil gerne, om måtterne yderst til højre under halvtaget kunne drejes en 
smule, så det undgås, at boldene lander i roughen på hul 26. 
 
Han gav i øvrigt udtryk for, at det ikke var hensigtsmæssigt, at nogle medlemmer 
undertiden slår på tværs af driving rangen med det resultat, at også disse bolde 
lander på hul 26. 
  
Det blev nævnt, at undersøgelsen Golfspilleren i Centrum nu kører for den første 
tredjedel af vore medlemmer. Undersøgelsen slutter ultimo maj. Der vil blive 
opfordret til at svare på undersøgelsen i klubben næste nyhedsbrev. 
 

 
 

Mødet sluttede kl. 19.00 
 
 
Referent: Verner Veedfald 
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