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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Onsdag den 20. juni 2018 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
 
Afbud: Sponsoransvarlig Carsten Jensen (CJ) 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 
 
18-036 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. maj blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
 

18-037 Budgetopfølgning pr. 31.05.2018. 
  

Forud for mødet havde MA udsendt kommentarer til budgetopfølgningen efter 
udgangen af maj måned.  
 
Når det gælder kontingentindtægterne, ligger vi stadig lidt under budget. Der er dog 
tilgang af medlemmer inden for alle medlemskategorier, ikke mindst 
prøvemedlemmer. Det er forventningen, at årsbudgettet nås. Noget tyder på, at der 
spekuleres lidt i, at kontingentsatserne sænkes med 50 pct., når vi passerer 1. juli. 
 
Vi er nu ajour med at fakturere sponsorerne, og sponsorindtægterne bliver mindst på 
niveau med det budgetterede. 
 
Indtægterne fra greenfee og udlejning af golfbiler er startet positivt i åres første 
måneder, og tendensen fortsætter i juni måned. Der er dog fortsat usikkerhed mht. 
at nå årsbudgettet. Der er netop leaset 3 nye Garia biler, og medlemmer og gæster 
har taget godt imod disse, og udlejningen går godt, selv om lejen er lidt højere end 
på den hidtidige bilpark. 
 
På udgiftssiden kan vi konstatere en negativ afvigelse på lønområdet. Efter flere år 
uden lønstigning er der med virkning fra 1. marts sket en lønregulering på 1,5 pct., 
ligesom saldiene på medarbejdernes fritvalgs konti er udbetalt. Der har ikke været 
indkalkuleret lønstigninger i budgettet for 2018, og der må derfor forventes en 
overskridelse på lønudgifterne, når vi ser på året som helhed. 
 
Udgifterne til drift af banen viser et mindre forbrug end budgetteret. Der er dog tale 
om periodeforskydninger, idet der er disponeret udgifter, hvor faktura først er 
modtaget i juni måned.   
 
Også udgifterne til driving rangen viser en besparelse, som også kan tilskrives en 
periodeforskydning, idet der er disponeret udgifter til indkøb af nye bolde. Udgiften 
medtages under juni måned. 
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Udgifterne til drift af klubhuset ligger stort set på budget for årets første 5 måneder. 
Der er på det seneste afholdt udgifter til udskiftning af rækværk og dør fra gården ud 
mod tilkørselsområdet til varegården, og der er i forbindelse med anskaffelsen af de 
nye golfbiler sket omforandring af det overdækkede parkeringsområde til disse. Der 
må tillige forventes yderligere udgifter til el som følge af at solcellerne nu er taget ud 
af drift. 
 
Udgifterne til løn på sekretariatet afviger negativt i forhold til budgettet. Afvigelsen 
kan igen tilskrives føromtalte lønregulering pr. marts måned, ligesom der er sket 
udbetaling af et større antal overarbejdstimer, som det ikke har været muligt at 
afspadsere. 
 
Driften af sekretariatet har været lidt dyrere end budgetteret. Overskridelsen kan 
især tilskrives etablering af ny internetforbindelse og indkøb af forskellige edb 
hjælpeværktøjer. I juni måned er der yderligere disponeret omkostninger til indkøb 
af nye scorekort og baneguides. 
 
 

18-038 Medlemsstatus 
 
 VV gennemgik medlemsstatistikken opgjort pr. 17. juni. 
 

Det samlede medlemstal – incl. 85 passive medlemmer – udgjorde 1.206. I forhold 
til tilsvarende opgørelse måneden før, er der tale om en medlemstilgang på 26. Der 
kan konstateres uændret eller stigende antal medlemmer i alle medlemskategorier. I 
forhold til situationen ved årets indgang, er medlemstallet vokset med 59. 
 
 Det tyder på, at medlemssituationen er stabil. Set i forhold til samme tidspunkt i 
2017, ligger medlemstallet således nu på samme niveau, dog med en marginal 
stigning.  
 
 

18—039 Orientering fra forretningsudvalget (FU) 
 
 Viborg Kommune, møde med forvaltningen. 
 

Mandag den 18. juni afholdt MA, VV, PK samt bestyrelsessuppleant Ole Dalsgaard 
Sørensen møde med sekretariatschef Ole Brandt Pedersen fra forvaltningen for 
Kultur og Udvikling.  
 
På mødet drøftedes vore planer om modernisering af klubhusfaciliteterne og specielt 
mulighederne for finansiering af udgifterne i den forbindelse. FU har tidligere afholdt 
møde med Nykredit, som er vores nuværende kreditor, når det gælder 
realkreditfinansiering. Som vi tidligere har nævnt, har Nykredit dog efterfølgende 
meddelt, at vore finansieringsmuligheder hos dem er udtømte. 
 
Viborg Kommune har efterfølgende foreslået, at vi tager kontakt til LR Realkredit, 
som måske har et andet syn på investeringer inden for det sociale og kulturelle 
område, herunder idræt. På mødet aftaltes det, at vi forsøger at kontakte LR 
Realkredit og anmoder om et møde, hvor vi sammen med Ole Brandt Pedersen og 
eventuelt andre fra kommunens økonomiafdeling undersøger mulighederne for 
finansiering. 
 
Vi har tidligere over for kommunen redegjort for, at vi tillige undersøger alternativet 
med lokale investorer, som har tilbudt at købe og renovere klubhusfaciliteterne og 
efterfølgende udleje disse til klubben. Også dette alternativ blev drøftet med Ole 
Brandt Pedersen, som anmodede om, at vi nu tager kontakt til investorerne og beder 
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dem om at komme med en grovskitse til, hvad de forestiller sig, kunne være en 
farbar vej. I dette oplæg bør eventuelle planer om inddragelse af det gamle stuehus 
indgå.  
 
Kommunen ser gerne et sådant udkast forelagt inden sommerferien, så der på den 
anden side af denne kan afholdes nyt møde om planerne. I dette møde skal 
formanden og måske andre repræsentanter for Kultur- og fritidsudvalget inddrages. 
 
MA oplyste på bestyrelsesmødet, at han efterfølgende havde haft kontakt til 
investorgruppen og viderebragt ønsket om nu at få forelagt et konkret skitseforslag 
til et projekt. 
 
 
Status på renovering af klubhuset. 
 
MA omtalte kort de forbedringsarbejder, der på det seneste var blevet gennemført 
ved klubhuset. Det drejer sig om udskiftning af det gamle rækværk og dør fra 
gården ud mod tilkørselsområdet for varegården.  
 
I forbindelse med erhvervelsen af yderligere 3 golfbiler har det været nødvendigt at 
udvide antallet af ladepladser. Der er nu skabt plads til 8 golfbiler under tag, og på 
bagsiden af det midterste lockerrum, er der gjort plads til de sidste 2 biler. 
 
MA gjorde opmærksom på, at vinduerne i det gamle stuehus efterhånden trænger til 
maling. Vi har tidligere indhentet tilbud på, hvad dette vil koste. 
 
 
Status på solcelleanlæg 
 
Solcelleanlægget er fortsat lukket ned, så der ikke kan produceres strøm, hvilket har 
været nødvendigt som en konsekvens af, at anlægget er etableret uden de fornødne 
tilladelser. Mulighederne for lovliggørelse er undersøgt, og den eneste mulighed er at 
nedtage anlægget, sælge dette, ansøge Energistyrelsen om tilladelse og herefter 
købe anlægget tilbage og montere dette igen. 
 
Denne øvelse vil komme til at koste klubben knap 140.000 kr. Midler, som vi 
desværre ikke disponerer over. Vi har derfor haft kontakt til Viborg Idrætsråd, som 
ydede tilskud i forbindelse med den oprindelige opsætning. Der kan muligvis opnås 
tilskud på ny. Klubben skal således søge om tildeling fra en pulje, hvor meldingen 
dog samtidig er, at midlerne måske er disponeret for indeværende år. Vi sørger nu 
for at få ansøgningen sendt frem, og foretager os ikke yderligere, førend vi har 
sikkerhed for, at vi kan opnå tilskud fra kommunalt hold. 
 
 
Møde med Hjarbæk Fjord Golfcenter 
 
Den 20. juni har MA og VV afholdt møde med formand Peder Larsen og manager 
Torben Larsen fra Hjarbæk Fjord Golfcenter for en generel drøftelse af 
samarbejdsmulighederne. Mødet var specielt sat i stand for en drøftelse af 
mulighederne for at lave en naboaftale omkring de gensidige muligheder for at spille 
og træne på hinandens baneanlæg (i princippet et long distance medlemskab).  
 
Der er nu opnået enighed om, at man for kr. 2.000 om året kan spille på hinandens 
baner med fulde rettigheder. Denne ordning indføres straks (med 50 pct. reduktion 
for resten af året). 
 
Hjarbæk Fjord Golfcenter har mange overnattende greenfee gæster. Der er tidligere 
indgået aftale om, at disse gæster kan spille på Viborgs bane på deres vej til eller fra 
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Hjarbæk Fjord Golfcenter til en rabatteret pris. Vi har allerede som konsekvens heraf 
haft flere grupper, der har spillet på vores bane, og ser gerne flere gæster som følge 
af denne aftale. 
 
 
Video. 
 
For nogen tid siden indgik FU aftale med Jakob Harrestrup fra Keydesign om 
produktion af en ny præsentationsvideo for klubben. Denne video skal afløse den 
version, der har ligget på vores hjemmeside i nogle år. 
 
Vi har nu modtaget 1. udkast til videoen, og denne blev forevist på 
bestyrelsesmødet. Videoen indeholder mange flotte naturoptagelser og en del klip 
med medlemmer på banen, i cafeen og shoppen. Der var i bestyrelsen enighed om, 
at der måske godt kunne være endnu mere materiale, hvor medlemmer optræder. 
Det aftaltes, at PMN, MA og VV afholder møde med fotografen og Jakob Harrestrup, 
for at fremlægge vore ønsker. 
 
 
Hvervning af nye medlemmer 
 
Der var en drøftelse af, hvorledes vi fortsat øger antallet af nye medlemmer. Vi har i 
det tidlige forår afholdt et åbent hus arrangement og flere ”åbne torsdage”, og NEH 
så gerne, at ideen med de ”åbne torsdage” blev bibeholdt. Det aftaltes derfor, at 
NEH kommer med forslag til nogle dage efter sommerferien, for sådanne 
arrangementer. Annonceringen heraf vil primært ske via Facebook, ligesom vi vil 
opfordre alle medlemmer til at gøre en indsats for – i deres egen omgangskreds – at 
finde potentielle emner til nye medlemmer. 
 
 
Mødedatoer for andet halvår. 
 
Bestyrelsens møder var kun fastlagt indtil sommerferien. Følgende datoer blev 
fastlagt for perioden frem til næste års generalforsamling: 
 
28.08.18 (heldagsmøde) 
11.10.18  
15.11.18 (med efterfølgende medlemsmøde) 
04.01.19 (heldags strategimøde) 

 14.02.19 
06.03.19 (med efterfølgende generalforsamling) 
 
 
Golfvogne – lejeaftaler – sponsorer – renholdelse 
 
Som tidligere omtalt er der nu leaset 3 nye Garia golfbiler. Alle 3 biler har MK Huse 
indgået aftale om at ville være sponsor på.  
 
Udlejningen går allerede godt. Gæster og medlemmer er villige til at give de 50 kr., 
det koster ekstra for at leje en af de velkørende Garia biler. 
 
I forbindelse med anskaffelsen af de nye biler, er der nu udarbejdet en lejeaftale, 
som den enkelte lejer skal underskrive ved udlejningen. Af lejeaftalen fremgår 
ansvarsforholdene ved leje og brug af bilerne. Som en yderligere understregning af 
reglerne i aftalen er der nu i alle biler påmonteret et skilt med de vigtigste vilkår i 
lejeaftalen.  
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Der var under dette punkt en drøftelse af, hvorledes vi sikrer renholdelse af bilerne 
generelt. Det overvejes i den forbindelse, om de ældste juniorer kunne stå for dette 
arbejde. Også andre muligheder er dog under overvejelse. 
 
 
Episoder på golfbanen. 
 
Som bestyrelsen tidligere har orienteret medlemmerne om, har der på det seneste 
været et par eksempler på, at enkelte medlemmer har følt sig verbalt overfuset ude 
på banen. Typisk hvis bagved kommende bolde har følt, at spillet har været for 
langsomt, og man måske ikke har lukket igennem. 
 
Vi appellerer endnu engang til medlemmerne om at vise hensyn til hinanden på 
banen. Det er selvfølgelig vigtigt, at man overholder etiketten om at lukke hurtigere 
gående bolde igennem, hvis der er plads foran, men det må være lige så 
selvfølgeligt, at man ikke har en truende adfærd over for andre. Der skal være plads 
til os alle på banen. 
 
 
Andet. 
 
Der var en drøftelse af mulighederne for at indsamle penge gennem events. Senest 
har FU således erfaret, at man i en af naboklubberne har brugt denne form til 
indsamling af midler til opførelse af tordenskjul.  
 
Claus Hermann har flere gange tilbudt at bistå ved afviklingen af et sådant 
arrangement, men har samtidig påpeget, at en event skal have et helt konkret 
projekt at støtte, for at det giver mening.  
 
Det overvejes, om denne indsamlingsform skal bruges ved realisering af et konkret 
projekt. 
 
MA orienterede om en henvendelse om annoncering i et blad, som udgives af 
Nybolig. Bladet kommer ud til 12.000 husstande lokalt, og det er tanken, at bladet 
skal udleveres hver gang, der er en fremvisning af et hus.  
 
Det aftaltes, at hvis der kan følge et sponsorat med i aftalen, så kan det ovevejes at 
gå med til annonceringen, som ellers ville være for bekostelig. 
 
 

18-040 Lønregulering ansatte 
 

 Som allerede omtalt under dagsordenens punkt 18-037, er der sket en lønregulering 
af alle ansatte med virkning fra 1. marts. Forud for dette har MA afholdt møde med 
hver enkelt medarbejder.   
 
Lønreguleringen, der er på 1,5 pct., skal ses i lyset af, at der igennem en del år ikke 
er sket nogen regulering overhovedet – heller ikke som følge af pristalsstigningen. 
 
Som nævnt havde vi ikke indkalkuleret lønstigninger i budgettet for 2018, og der må 
derfor påregnes en negativ afvigelse på lønområdet, for året som helhed. 
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18-041 Golfspilleren i centrum 
 

 Alle medlemmer får hen over året tilbud om at deltage i spørgeskemaundersøgelsen 
”Golfspilleren i centrum”. Det samme gør vore gæster løbende, når de har besøgt 
vores golfbane. 
 
Den første tredjedel af medlemmerne har nu haft mulighed for at afgive deres 
bedømmelse af forholdene i klubben, og generelt må vi sige, at bedømmelsen har 
været positiv. Klubben vurderes således samlet på en plads som nummer 17 ud af 
99 klubber. 
  
Det er glædeligt at konstatere, at cafeen i den nyeste måling har fået en 
bedømmelse, der viser en ganske betydelig positiv udvikling.  
 
Der har været enkelte negative tilkendegivelser om bl.a. driving rangen. Dette 
skyldes måske, at underlaget er dårligt, hvis man ønsker at slå fra græs. Det er i den 
forbindelse besluttet, at de gamle måtter på volden ved skoven fjernes, og at der 
eftersås med græs.  
 
Samtidig undersøges det, om der i stedet for det dårlige græsunderlag i området tæt 
ved indspils greenen kan lægges fliser med udslagsmåtter.  
 
Har man lyst til at slå fra græs, bør man derefter benytte området op mod skoven.  
 
Det undersøges nu, hvad det vil koste med en sådan ændring. 
 
 

18-042 Rapportering fra udvalgene. 
 

SB orienterede om, at man havde konstateret flere ”tynde” afbud til 
divisionsmatcherne i seneste spillerunde. Der er efterfølgende skrevet til 
elitespillerne, at dette ikke er acceptabelt. Der ofres en del økonomiske ressourcer på 
elitearbejdet, og spilledatoerne kendes lang tid i forvejen, så det må være et rimeligt 
krav, at man til gengæld stiller sig til rådighed de få spilledage om året. 
 
NEH føjede til, at specielt 3. division damer og 2. division herrer klarer sig rigtig 
godt. Pigerne skulle gerne rykke op i 2. division, hvor de kan få lidt mere kvalificeret 
modstand, og førsteholdet på herresiden overraskede senest med 2 overbevisende 
sejre på hjemmebane. 
 
Fra begynderudvalget orienterede ABJ om, at der er nogle problemer med at få 
hjælp til det praktiske arbejde omkring oprettelse af turneringer og afviklingen af 
disse, efter at man har besluttet at nedlægge de hidtidige begynderturneringer om 
torsdagen for i stedet at tilbyde turneringen ”Fyraftensgolf”.  
 
Det kunne konstateres, at der kun kom ganske få til begynderturneringerne (på 
trods af, at der er mange emner både fra de ”overvintrende” 2. års prøvemedlemmer 
og fra prøvemedlemmer, der er begyndt i år.) Det var derfor besluttet at erstatte 
begynderturneringerne med 9 hullers ”Fyraftensgolf. Der er pæn tilslutning til den 
nye turneringsform. Men der er ikke mange af de hidtidige hjælpere fra 
begynderarbejdet, der har haft lyst til at bistå ved afviklingen. 
 
Mentorordningen - hvor en øvet går med nybegynderne på banen - fungerer 
tilsyneladende. Der kan godt bruges flere, og vi forsøger nu at finde flere mentorer 
via et nyhedsbrev, hvor vi opfordrer medlemmer til at melde sig. 

 
SB tilbød i samme forbindelse endnu engang at spørge blandt elitespillerne. 
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Der var en drøftelse af, hvorfor der tilsyneladende ikke rigtigt var nogen fra 2. års 
prøvemedlemmerne, der var kommet i gang endnu. Langt de fleste havde betalt for i 
år, men de kommer ikke til de aktiviteter, der er for dem. Derimod er 
prøvemedlemmerne fra i år meget mere motiverede.  
 
ABJ foreslog i den forbindelse, at man måske skulle reducere perioden, hvor man 
kunne være prøvemedlem. NEH var dog tilhænger af, at vi skal fastholde 
prøvemedlemsperioden til 1 år. Derimod kan man måske reducere perioden for 2. 
års prøvemedlemmer fremover. 
 
 

18-043 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 
 
 NEH havde ikke yderlige at tilføje ud over det allerede tidligere nævnte. 
 

 PK havde meldt afbud til mødet på grund af deltagelse i kursus på Sjælland. 
Forinden havde han dog oplyst, at driften af banen nu er inde i en normal rytme. 
 
Forsøget med vanding af greens midt på dagen mod gåsebiller er nu ophørt. 
Resultatet af vandingen sammenholdes med udviklingen på greens på blå sløjfe, 
hvor der ikke har været foretaget vanding.  
 
PK havde tillige oplyst, at det fra næste sæson er forbudt at benytte midlet Merit Turf 
i bekæmpelsen af gåsebiller. 

 
Der er mulighed for at udvide par 3 banen i området vest for gården på Møllevej, 
som Viborg Kommune for nyligt har solgt til en privat lodsejer. PK har i den 
forbindelse haft møde med en skovfoged fra Viborg Kommune for afklaring af, hvilket 
område golfklubben præcist kan råde over. Dette er nu afklaret, og når der er tid, vil 
greenkeeperne så småt begynde at bearbejde området, så det på et tidspunkt – når 
økonomien tillader dette – kan inddrages med det sigte, at udvide par 3 banen. 

  
 
18-044 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
 
  
 Mødet sluttede kl. 18.55 
 
 

Referent: Verner Veedfald 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


