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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Til:  Tirsdag den 28. august kl. 08.30 
 
 
Deltagere:  Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 Begynderansvarlig  Annemarie Bjerresgaad Jensen (ABJ) 
 Sponsoransvarlig Carsten Jensen (CJ) 
 
 Suppleant  Ole Dalsgaard Sørensen (ODS), (fra kl. 11.30) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
  
 
18- 045 Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. juni blev godkendt og underskrevet.  
 
 
18-046 Udvidelse af bestyrelsen 
 

 For at aflaste Forretningsudvalget (FU), bl.a. når det gælder turneringsansvar og 
afvikling af årets klubturneringer, indstiller FU, at bestyrelsen udvides med vores 
nuværende bestyrelsessuppleant Ole Dalsgaard Sørensen (ODS) med virkning fra 1. 
januar 2019. 
 
En udvidelse af bestyrelsen vil formelt kræve en vedtægtsændring, idet de 
nuværende vedtægters § 6 kun giver adgang til en bestyrelse bestående af 5 
medlemmer. Indtil vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, foreslår FU 
derfor, at ODS tilknyttes bestyrelsen som associeret medlem. 
 
Bestyrelsen kunne tilslutte sig indstillingen, hvorfor ODS fremover deltager i 
bestyrelsens møder på lige fod med de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen stille forslag om, at bestyrelsen 
kan bestå af 5 til 7 medlemmer. 
 
 

18-047 Budgetopfølgning pr. 30.06.2018. 
 

 MA havde forud for mødet udarbejdet og udsendt bemærkninger til 
budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018. I det følgende skal hovedtendenserne i årets 
hidtidige resultater nævnes. 
 
I forhold til budgettet afviger resultater for årets 1. halvår negativt med tDKK 184. 
Tages der hensyn til kendte forskydninger mellem budget og faktisk placering af 
udgifterne, kan den negative regulering nedjusteres til tDKK 102. 
 
Hovedelementerne i det manglende halvårsresultat kan bl.a. tilskrives kontingenter 
og indtægter på udlejning af lockerrum. Her mangler der samlet 116 tDKK i forhold 
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til budgettet. Det negative resultat skal ses på baggrund af en tilfredsstillende 
medlemstilgang.  
 
Ved budgetlægningen forventede vi, at den relativt store gruppe af ”overvintrene” 
prøvemedlemmer ville få banetilladelse i løbet af foråret og derefter ville melde sig 
ind. Dette er ikke sket i det forventede omfang, og der kan konstateres en tendens 
til, at man venter med at melde sig ind i klubben indtil vore rabatsatser træder i 
kraft efter 1. juli. 
 
Budgettet for den forgangne del af 2. halvår er næsten nået, og det er 
forventningen, at der her vil komme en positiv afvigelse, som dog ikke vil kunne 
opveje første halvårs negative afvigelse. 
 
Det positive er dog, at indmeldelserne nu kommer, således at vi forventeligt har en 
større medlemsbase ved indgangen til 2019. 
 
Når det gælder indtægterne fra greenfee, afviger disse positivt med tDKK 45 i 
forhold til budgettet. Den positive tendens er fortsat i juli måned, men det samlede 
budget for 2018 ligger højt, og der forventes ikke en positiv afvigelse her for året 
som helhed. 
 
Udgifterne til løn til banepersonalet afviger negativt med tDKK 37 i første halvår. 
Afvigelsen kan tilskrives den lønregulering på 1,5 pct.,  som blev aftalt med 
bestyrelsen efter adskillige år uden lønregulering overhovedet. Dertil kommer, at 
overenskomsten tilsagde en regulering af fritvalgsordningen til 2 %. Udgifterne hertil 
er udgiftsført sammen med ferietillægget ultimo maj måned. Lønreguleringerne var 
ikke indarbejdet i budgettet for 2018. 
 
Lønreguleringen i foråret vil derfor også slå igennem i årets 2. halvår, hvor der nu 
forventes en overskridelse af budgettet med yderligere tDKK 25. 
 
Omkostningerne til drift af banen er en af de tunge udgiftsposter. I 
halvårsregnskabet er der en positiv afvigelse på samlet tDKK 66. Der er såvel 
positive som negative afvigelser inden for denne kontogruppe. For året som helhed 
forventes dog ikke en positiv afvigelse. Den tørre sommer har således medført 
betydelige merudgifter til vanding, hvilket har betydet, at den punktafgift, som 
klubben skal betale for at hente vandet op fra egen brønd, alene i 1. halvår har 
betydet en merudgift på tDKK 66. Der vil også  resten af året komme en negativ 
afvigelse her. 
 
Den besparelse på brændstof, som det reducerede klippearbejde samtidig har 
medført, er desværre ikke nok til at kunne opveje merudgifterne til vanding. 
 
Udgifterne til drift af klubhuset afviger positivt med tDKK 8. Vi kan dog konstatere, 
at udgifterne til el er kraftigt stigende hen over sommeren, som følge af, at 
pumperne til frembringelse af vand til vandingsanlægget har skullet arbejde 
betydeligt mere end vanligt, samtidig med, at elforbruget hertil ikke har kunnet 
billiggøres af egenproduktion af el, som følge af, at solcelleanlægget beklagelig vis 
har skullet tages ud af drift som følge af de manglende godkendelser forud for 
opsætningen af anlægget.  
 
MA føjede i den forbindelse til, at vi har kontakt til Viborg Kommune med henblik på 
at opnå tilskud til en retablering af solcelleanlægget. Tilskudsmidlerne for 2018 er 
imidlertid disponeret, hvorfor en ansøgning om tilskud skal honoreres af det 
kommende års tilskudspulje. Det er forventningen, at vi kan komme i betragtning til 
en delvis dækning af udgifterne til nedtagning og genopsætning af solcelleanlægget i 
kommunens ramme for 2019. Der igangsættes dog ikke yderligere arbejder omkring 
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solcelleanlægget, før vi har et endeligt tilsagn om, at vi kan få tilskudsmidler fra 
Viborg Kommune. 
 
 
Også når det gælder lønudgifterne til personalet på sekretariatet, har der været en 
negativ afvigelse. Afvigelsen udgør tDKK 37, som dels skyldes føromtalte 
lønregulering i foråret, dels skyldes udbetaling af et betydeligt antal 
overarbejdstimer. Som følge af lønreguleringen tidligere på året vil der også komme 
en negativ afvigelse i årets 2. halvår. 
 
Udgifterne til drift af sekretariatet afviger også negativt i årets 1. halvår, hvor 
afvigelsen udgør tDKK 23.  
 
Der er i årets første måneder indkøbt en del edb software og hardware, og nogle af 
udgiftsposterne vil efterfølgende blive periodiseret over 3 år. 
 
Også udgifterne til annoncering overstiger budgettet. Her kommer dog en indtægt 
senere på året, hvor Golfhotellet faktureres for halvdelen af vore udgifter til fælles 
annoncering i Golfavisen. 
 
I årets 2. halvår forventes yderligere en samlet negativ budgetafvigelse på tDKK 
116. I stedet for det oprindelig budgetterede overskud for 2018 på tDKK 372, er vort 
bedste bud nu, at vi kommer ud af indeværende regnskabsår med et overskud i 
størrelsesordenen tDKK 150. 
 
MA tilføjede, at der er stor fokus på omkostningsudviklingen, som også vil blive fulgt 
tæt de næste måneder. 
 
CJ føjede til, at der på indtægtssiden arbejdes med et par nye sponsoremner, 
ligesom det forsøges at øge antallet af medlemmer af vores erhvervsklub.  
 
 

18-048 Medlemsstatus 
 

 Forud for mødet havde VV udarbejdet oversigt over medlemsstatus pr. 23. august 
2018. Den nyeste opgørelse viser et samlet medlemstal på 1.253 (incl. 83 passive 
medlemmer). Sammenholdes status med situationen ved årets indgang, har der 
samlet været en medlemstilvækst på 106. I forhold til opgørelsen pr. 17. juni forud 
for forrige bestyrelsesmøde, har der været en samlet tilgang af medlemmer på 47.  
 
Medlemstallet ligger stabilt, når vi sammenligner med samme tidspunkt årene forud. 
 
Der har alene i medlemsgruppen Fleks 9 huller været en tilgang siden opgørelsen i 
juni måned på 21. Tilgangen her tilskrives primært, at mange prøvemedlemmer, der 
nu har gennemført uddannelsesforløbet, starter med at tegne et medlemskab til 9 
huls banen. 

 
NEH føjede til, at forholdsvis flere af de i år tilkomne prøvemedlemmer ser ud til at 
komme igennem forløbet (og dermed måske går over på et Fleks 9 hullers 
medlemskab). 
 
Det var NEH’s forventning, af ca. en tredjedel af de nuværende ”overvintrene” 
prøvemedlemmer vil komme igennem begynderforløbet i den resterende del af 2018. 
Den restgruppe af ”overvintrene” eller 2. års prøvemedlemmer, som ikke når det i 
år, tilbydes et medlemskab på par 3 banen til en pris på kr. 1.500. De har samtidig 
mulighed for fortsat at deltage i lørdagsturneringerne på par 3 banen. 
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Der var en drøftelse af, hvorledes vi sikrer, at et større antal nye medlemmer tegner 
fuldt medlemskab. NEH foreslog, at vi tilbyder Fleks 9 hullers medlemmer, at de kan 
spille gratis på 18 hullers banen resten af året, såfremt de allerede nu melder sig ind 
som fuldgyldigt medlem for 2019. Bestyrelsen tilsluttede sig dette forslag. 
 
 

18-049 Orientering fra FU 
 
  

Klubhuset. 
 

 Som det er bekendt, har bestyrelsen et ønske om at modernisere og forskønne 
klubhusfaciliteterne. Et ønske, som vi også kan se flere af medlemmerne har, qua de 
kommentarer, vi modtager gennem spørgeundersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum”. 
 
MA orienterede om, at klubben endnu ikke har modtaget et projektforslag fra den 
gruppe af lokale investorer, som har givet udryk for, at de vil være interesseret i at 
overtage klubbens bygninger, ombygge/modernisere disse og herefter udleje 
bygningerne igen til klubben.  
 
Det kan i den forbindelse tilføjes, at der efter bestyrelsesmødets afholdelse er 
indgået aftale om et møde med investorerne, Vi håber således på et snarligt oplæg 
til projekt, hvilket er forudsætningen for, at bestyrelsen kan komme videre med 
drøftelserne med Viborg Kommune, som ejer den gamle hovedbygning samt jorden, 
som golfbanen ligger på. 
 
 
Åbent hus for juniorer. 
 
Søndag den 19. august afholdt ungdomsafdelingen et åbent hus arrangement, hvortil 
der gennem annoncering i Viborg Nyt var inviteret børn og unge for en introduktion 
til golfsporten. 
 
Knap 15 børn samt deres forældre var mødt frem på dagen for en orientering om 
klubben og mulighederne for at prøve golfspillet.  
 
Der er efter arrangementet kommet 3 indmeldelser af nye juniormedlemmer. Det er 
samtidig forventningen, at der kommer en tilgang af et par af forældrene. Så alt i alt 
et tilfredsstillende resultat. 
 
 
Undervisning i de ny golfregler. 
 
 FU holdt forleden et møde med medlemmerne af regeludvalget for en planlægning af 
undervisningen i de nye golfregler, der træder i kraft med virkning fra den 1. januar 
2019.  
 
Forud for reglernes ikrafttræden, deltager medlemmerne af regeludvalget samt NEH 
og trænerelev i et uddannelsesforløb, som DGU arrangerer i efteråret. 
 
På mødet aftaltes det, at medlemmerne af regeludvalget står for selve 
undervisningen, medens klubben sørger for den praktiske tilrettelæggelse af 
undervisningsseancerne. 
 
Det aftaltes videre, at FU indkalder formændene for de enkelte klubber-i-klubben 
med det sigte, at involvere disse i tilrettelæggelsen af undervisningen for 
medlemmer tilknyttet deres egne medlemsgrupper. 
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Da der er en del medlemmer, der ikke er tilknyttet en klub-i-klubben, vil der blive 
arrangeret undervisningsseancer for disse – formentlig af et par omgange i lidt større 
fora, hvor undervisningen vil blive henlagt til Hedeselskabet, som velvilligt at tilbudt, 
at vi kan holder undervisningen hos dem.  
 
 
Medlemsmøde 
 
Mandag den 20. august afholdt klubben et medlemsmøde med et enkelt men 
alvorligt emne på dagsordenen. Deltagerne fik således et kursus i genoplivning og 
brug af hjertestarter. 
 
Knap 40 af klubbens medlemmer var mødt frem til undervisningen som humoristisk 
men samtidig meget professionelt blev forestået af tidligere overlæge ved Viborg 
Sygehus, Jens Ole Dich.   
 
Til orientering kan oplyses, at alle golfklubbens ansatte før sommerferien fik 
mulighed for at deltage i et tilsvarende kursus. 
 
På bestyrelsesmødet blev temaet for et kommende medlemsmøde drøftet. Der 
arbejdes således på et nyt medlemsmøde i løbet af november måned med indlæg 
ved en foredragsholder, som eventuelt kunne være Thomas Søby, der fungerer som 
professionel caddie. ABJ undersøger mulighederne hos Thomas Søby. 
 
 
Best of Viborg. 
 
Igen i år blev trekantturneringen Best of Viborg afholdt med spil på banerne i Viborg, 
Tange og Hjarbæk. I år havde 66 tilmeldt sig til spil de 3 dage. Som noget nyt blev 
turneringerne i Tange og Hjarbæk afviklet om eftermiddagen henholdsvis torsdag og 
fredag, hvorimod turneringen i Viborg om onsdagen blev afviklet som sædvanligt 
med start kl. 9.  
 
Denne ændring blev indført i år, så deltagerne eventuelt kun skulle bruge 2 halve 
fridage på de sidste turneringer. Om dette er den blivende model drøftes, når de 3 
involverede klubber i efteråret afholder evalueringsmøde om turneringens fremtid.  
 
 
Spil med Tempo 
 
I ugerne 36 og 37 sætter DGU gennem kampagnen ”Spil med Tempo” fokus på at 
øge spillehastigheden på golfbanerne. Viborg Golfklub har tillsuttet sig denne 
kampagne, og der vil i de omtalte uger gennem plakater, flyers, opslag på Facebook 
og klubbens hjemmeside blive viderebragt gode råd og anvisninger på, hvorledes vi i 
fællesskab, med simple midler og lidt omtanke, kan øge spillehastigheden på en 
runde golf. 
 
DGU iværksætter kampagnen i lyset af, at mange klager over, at golf er for 
tidskrævende og dermed afholder flere potentielle spillere fra at melde sig ind i en 
golfklub. 
 
Andet. 
 
ABJ foreslog, at klubben indførte betaling for brug af bolde på drivingrange, dog 
således, at de skulle være gratis for medlemmer, der brugte træningsområdet ved 
skoven. ABJ argumenterede med, at der i mange klubber skulle betales for 
rangebolde. 
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Der var dog ikke stemning for dette forslag i bestyrelsen. Den nuværende ordning 
sikrer, at mange medlemmer benytter drivingrangen med det klubliv dette giver, 
ligesom brugerbetaling kunne opfattes som en indirekte kontingentforhøjelse,. 
 
CJ spurgte til, hvorledes udlejningen af de nye Garia golfbiler var. NEH oplyste, at 
udlejningen går godt, og mange, som har forudbestilt en golfbil, vælger at opgradere 
til Garia, når de får muligheden forelagt. 
 
MA tilføjede i denne forbindelse, at der er flere brugere af Garia bilerne, der påpeger, 
at der forekommer en hyletone ved bestemte belastninger af bilerne. FU er 
opmærksom på dette, og der er kontakt til serviceafdelingen hos Garia for en løsning 
af problemerne. 
 
Under dette punkt oplyste MA i øvrigt, at der var flere, som havde givet udtryk for et 
ønske om, at der blev arrangeret en fest i forbindelse med afslutningsturneringen. 
Bestyrelsen var dog enig om, at der i stedet skal arrangeres en fest i tilknytning til 
åbningsturneringen næste år, som det havde været tilfældet ved starten på 
indeværende års turneringssæson. 
 
 

18-050 Golfspilleren i Centrum – resultat af 2. runde 
 

I juli måned er endnu en tredjedel af klubbens medlemmer blevet bedt om at 
tilkendegive deres bedømmelse af forholdene i Viborg Golfklub gennem 
spørgeundersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum”. 
  
Resultatet af denne 2. runde foreligger nu, og overordnet kan det konstateres, at der 
ikke er markante udsving i bedømmelserne – dog med undtagelse af vurderingen af 
trænerområdet, hvor der kan konstateres en positiv udvikling med opadgående 
tendens på alle parameter. Et flot resultat. 
 
Den samlede ambassadørscore (andelen af positive besvarelser fratrukket andelen af 
negative besvarelser) stiger med 2 til 62. 
 
Medlemmernes kommentarer er generelt konstruktive, og der er overordnet set ikke 
megen kritik.  
 
Bemærkningerne omkring banen går bl.a. på hastigheden på greens, hvilket der til 
stadighed er fokus på fra greenkeepernes side. Ellers udtrykkes der forståelse for 
baneforholdene henset til tørkeperioden.    
 
PK oplyste i forlængelse af dette, at han i denne uge havde målt hastigheden på 9 
forskellige greens fordelt på alle 3 sløjfer. Hastighederne lå alle i området 2,30 til 
2,55 meter, hvilket svarer til godt 8 fod på stimpmeteren. 
 
ABJ oplyste, at der i Golfspilleren i Centrum havde været et par lidt kritiske 
kommentarer fra nye medlemmer. Disse vil blive kontaktet direkte for en 
tilbagemelding. 
 
 

18-051 Strategisk udvikling 
 

MA motiverede indledningsvis dagsordenspunktet med ønsket om at få en drøftelse 
af, hvorledes vi udvikler klubben i årene fremover. 
 
Han fremhævede således specielt forbedringsmuligheder på banen, udvidelse og 
fastholdelse af medlemsskaren og dermed sikring af klubbens indtægtsgrundlag samt 
ønsket om at få en drøftelse af, hvorledes vi kan effektivisere banens drift. 
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Banen. 
 
Ønsket om at udvide vores nuværende par 3 banen er ikke af ny dato. Der har 
således længe været forslag om, at vi burde udvide par 3 banen med par 4 huller, 
således at banen opnåede en samlet længde, der giver mulighed for at få banen 
ratet, så der kan udstedes DGU kort til banen, som dermed ville kunne konkurrere 
med 9 hullers sløjferne i de øvrige klubber i kommunen. 
 
NEH oplyste, at den nuværende bane skal øges med yderligere mindst 300 meter, så 
har den en samlet længde, der vil betyde mulighed for rating og udstedelse af DGU 
kort. Der vil herefter kunne oprettes et nyt medlemskab til denne forlængede Pay 
and Play bane. 
 
MA orienterede om, at brugsretten til arealet nord for det nuværende hul 7 på par 3 
banen er afklaret med Viborg Kommune, hvorfor vi har mulighed for at påbegynde 
en forberedelse af arealet, så dette på sigt kan inddrages til par 3 banen. 
 
PK orienterede om, at greenkeeperne allerede så småt er begyndt at holde græsset 
nede på området. Arbejdet klares, når der er tid hertil, uden at dette betyder øgede 
omkostninger. 
 
En egentlig inddragelse af området vil kræve, at området rettes af, pløjes og renses 
for sten, hvorefter der vil kunne anlægges fairways. 
 
Da dette arbejde vil kunne planlægges sammen med plejen af banen i øvrigt, var der 
enighed om, at vi nu starter med pløjning, fjernelse af sten og såning af fairways.  
 
Det aftaltes, at PK og NEH til næste bestyrelsesmøde ser på mulighederne og danner 
sig et skøn over, hvor mange timer der vil medgå til arbejdet med etablering af 
fairways og efterfølgende greens. 
 
For at sikre økonomien i det samlede projekt, overvejes det at lave en event i 2019, 
med det formål at indsamle bidrag til arbejdet. Det er herefter håbet, at vi fra 2020 
kan begynde at få øgede indtægter fra Pay and Play banen, både som greenfee og 
som konsekvens af en nye medlemskategori. 
 
Når det gælder banen i øvrigt, er der tidligere udarbejdet forslag til en ændring af 
hulforløbet på blå sløjfe. Banearkitekt Michael Traasdahl Møller har således lavet et 
oplæg gåede på, at det nuværende hul 27 nedlægges. Herved kan der skabes bedre 
adgang til Pay and Play banen, uden at man skal krydse et hul. 
 
Der skal efter forslaget i stedet laves et nyt teested bag lockerrummene, så man 
som starthul på blå sløjfe får et nyt par 3 hul, hvor man slå op til den nuværende 
green på hul 21. Herefter spilles de nuværende huller 22, 23, og 24, hvorefter der 
etableres et nyt par 3 hul i området mellem hul 24 og 25 (så man undgår 
vandreturen der).  
 
Så spilles hul 25 og 26, som de er, hvorefter man går ned til det nuværende hul 19 
(som så bliver nyt hul 26), og som afslutningshul spilles det nuværende hul 20, hvor 
der skal spilles ind til den nuværende green på hul 27. Det vil give bedre mulighed 
for fra klubhuset at følge med i, om afslutningen sker med et slag på green (eller i 
søen). 
 
I dette senarie udgår så greenen på det eksisterende hul 20. Denne green vil kunne 
bruges som indspils green fremover. 
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Denne ændring vil kræve et betydeligt timeforbrug. Dog vil vore egne greenkeepere 
kunne lave meget af arbejdet selv.  
 
Det aftaltes, at PK nu forsøger at lave en estimat på, hvad omkostningerne ved dette 
ændringsforslag vil blive tillige med et skøn over tidsperspektivet.  
 
Der skal udarbejdes et notat om dette til brug for yderligere drøftelser på næste 
bestyrelsesmøde. I dette notat skal indgå en vurdering af de ulemper, arbejdet vil 
give som følge af nødvendigheden af at skulle lukke nogle af hullerne undervejs.   
 
Bestyrelsen drøftede tillige ændringsønsker på drivingrangen. Der er således forslag 
om en bagvæg ved det overdækkede udslagsområde for at imødegå 
trækproblemerne. 
 
Dertil er der ønsker om at lave en flisebelægning med kunstgræs foran i den højre 
side af drivingrangen, så der etableres flere faste udslagssteder (som dog ikke er 
overdækket). 
 
Udgifterne til dette skønnes at blive i størrelsesordenen tDKK 50, og FU kontakter nu 
det nedsatte udvalg under Erhvervsklubben for en drøftelse af, om dette projekt vil 
kunne være støtteberettiget fra Erhvervsklubbens side. 
 
PK tilføjede som et sidste punkt, at teestedet på hul 20 bør omlægges, så man ikke 
så let risikerer at slå over på par 3 banen – og dermed out. Teestedet skal rettes helt 
af, hvilket betyder, at man i en periode må slå fra tee 48/51. Det er planen, at 
arbejdet sættes i gang i efteråret. 

 
 
Klubhuset. 
 
I spørgeundersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum” modtager vi flere kommentarer 
gående på ønske om en modernisering af vore klubhusfaciliteter. 
 
Som det er bekendt, har en lokal investorgruppe tilbudt at overtage klubhuset, 
renovere dette og leje det tilbage til klubben. Der arbejdes stadig med dette senarie, 
og vi afventer en endelig tilbagemelding fra investorgruppen mht. projektforslag. 
Når dette foreligger, vil FU tage fornyet kontakt til Viborg Kommune for en afklaring 
af, om planerne er forenelige med kommunens interesser. 

 
Bestyrelsessuppleant Ole Dalsgaard Sørensen deltog herefter i mødet, og MA bød 
officielt ODS velkommen i bestyrelsen, idet han dog påpegede det tekniske problem 
med udvidelsen, idet de nuværende vedtægter statuerede, at bestyrelsen kun består 
af 5 medlemmer. Indtil dette vedtægtsproblem er løst, er ODS således associeret 
medlem af bestyrelsen. 
 
I relation til drøftelserne omkring modernisering af klubhuset, var ODS inde på, om 
omklædningsrummene i grunden benyttes særligt meget af klubbens medlemmer. 
Det var efter hans mening mere fællesfaciliteterne, der burde fokuseres på. 
 
 
Drift af banen. 
 
Driften af banen er en betydelig omkostningsfaktor i klubbens samlede økonomi, og 
der var en drøftelse af, om der var mulighed for at effektivisere driften med det sigte 
at holde omkostningerne nede – uden at dette influerede på banens kvalitet, som vi 
ikke agter at slække på. 
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Det blev eksempelvis drøftet, om der findes andre gødningsformer, som er billigere 
end den nu benyttede gødning i flydende form. Den flydende gødning er dyrest, men 
den faste gødning vil kræve mere vanding og måske andre gødningsspredere. Så det 
hele skal ses i sammenhæng. 
 
MA orienterede om, at det med PK er aftalt, at FU og PK i fællesskab gennemgår 
driftskontiene minutiøst, inden budgettet for 2019 skal udarbejdes. 
 
ABJ forespurgte, om der var mulighed for at holde omkostningerne nede ved en øget 
brug af frivillige på banen. PK oplyste, at der allerede er en del frivillige med i 
baneplejen. Frivillige vil kunne bidrage med visse ting, men når det gælder 
håndtering af maskinerne, er det mere problematisk med frivillig involvering. 
 
 
Elite- og talentarbejdet 
 
Vi må konstatere, at arbejdet med talenterne og elitens deltagelse i 
danmarksturneringen og eliteturneringer i øvrigt betyder en ikke uvæsentlig 
omkostning. Der var derfor en drøftelse af, hvorvidt vi fremadrettet kan reducere 
udgifterne en smule. Eller alternativt, om vi kan stille større krav til, hvad en 
deltagelse i elitesammenhæng skal medføre. 
 
NEH oplyste, at eliteudvalget samles i næste uge. Her vil der blive lagt større pres på  
at sikre, at elitespillerne bl.a. naturligvis stiller op i klubmesterskaberne. 
 
SB  tilføjede, at der også skal være kan en bedre styring af, hvilke eliteturneringer, 
man skal stille op i og dermed kan få tilskud til. Deltagelse i turneringer herud over 
skal så ske for egen regning. 
 
Udgifterne til elitens tøj er som udgangspunkt dækket af sponsorbidrag og 
elitemedlemmernes egenbetaling. 
 
 
Nye indtægtskilder og forbedring af eksisterende. 
 
Der var enighed om, at tiden ikke er til generelle kontingentforhøjelser. 
 
Der kan konstateres en god medlemstilgang. Ikke mindst når det gælder Fleks 9 
hullers medlemmer. Der var enighed om først at se på kontingentsatserne for denne 
medlemsgruppe, når vi har et medlemskab relateret til den udvidede Pay and Play 
bane, hvor vi skal forholde os til niveauet herfor. 
 
ABJ tilkendegav, at der havde været et par kritiske bemærkninger fra nye 
medlemmer, som ikke syntes, deres start havde været helt optimal med manglende 
informationer. 
 
Det var derfor nu besluttet, at der for de nye medlemmer, som ikke er kommet til 
klubben via Åbent Hus arrangementer eller de ”åbne torsdage”, (hvor der gives 
generelle informationer), skal arrangeres en månedlig opsamling, hvor der bliver 
mulighed for at sikre, at alle er orienteret om de praktiske forhold og mulighederne i 
klubben i øvrigt. Brugen af Golfbox og den oprettede Facebook gruppe for 
begynderne vil være et element i denne orientering. 
 
ABJ og NEH kunne samtidig oplyse, der allerede nu er sat datoer på 
arrangementerne for nye medlemmer næste år. Det gælder således: 
 
Åbent hus  30. marts 
Golfens Dag  28. april 
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Åbne torsdage 4., 11. og 18. april  
 
ABJ og NEH kunne supplere med, at lørdagsarrangementerne med spil på par 3 
banen og 9 hullers sløjfen fungerer fint. Det samme gælder turneringerne 
Fyraftensgolf. Det er tanken, at denne turnering fremadrettet skal ligge i et andet 
regi end begynderudvalget. Der arbejdes på at finde et nyt hold, til at afvikle denne 
turnering. 
 
 

18-052 Rapportering fra udvalgene 
 

 Fra turneringsarbejdet orienterede VV om de turneringer, der var afholdt siden 
forrige bestyrelsesmøde. 
 
 Fællesturneringerne i juli måned var efter aftale med formændene for klubber-i-
klubben blevet afviklet uden involvering fra sekretariatet, for af aflaste dette i 
ferieperioden. Turneringerne blev afviklet gnidningsløst. 
 
Den netop gennemførte Pro/Am var velbesøgt med 80 deltageren. Dog kunne det 
konstateres, at andelen af spillere med handicap over 36 er faldende. Det er 
beklageligt, idet turneringen netop er tænkt som en mulighed for at nye medlemmer 
kan deltage i en klubturnering. 
 
Klubmesterskaberne er i gang, idet første spillerunde med slagspil er afviklet i 
afvigte weekend. Kun  55 medlemmer var meldt til start. Deltagerantallet har 
desværre været svagt faldende de senere år. Hulspillet – og dermed endelig kåring 
af klubmestre og rækkemestre finder sted i weekenden 22.-23. september. 
 
Der har været udtrykt ønsker om, at vi fremover også etablerer en række for 
superveteraner. Denne gruppe vil blive etableret til næste års klubmesterskaber. 
 
SB kunne meddele, at talent- og eliteudvalget afholder møde den 4. september. Der 
vil her være fokus på hvilke turneringer man bør deltage i, og hvilke, der ikke gives 
tilskud til fra klubbens side. 
 
Målsætningen for elitearbejdet for året er nået. De unge spillere er stille og roligt ved 
at blive spillet ind på divisionsholdene. Og de yngre spillere prioriteres frem, hår der 
sættes hold til 1. og 2. holdet.  
 
Holdet i 3. division damer har vundet alle deres kampe i puljen og skal dermed spille 
oprykningsspil mod Struer på banen i Vestfyns Golfklub i kampen om at rykke op i 2. 
division. 
 
Med de opnåede resultater i år, kan klubben bevare alle holdene i 
danmarksturneringen, hvilket er glædeligt. 
 
CJ kunne fra sponsorarbejdet meddele, at nogle af sponsorkontrakterne forventeligt 
skal genforhandles til næste år, medens en del af aftalerne efterhånden er indgået 
som flerårige aftaler. CJ afklarer den endelige status sammen Claus Hermann.  
 
 

18-053 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner. 
 

NEH havde ikke yderligere at tilføje ud over det allerede nævnte under dagsordenens 
øvrige punkter. 
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 Fra greenkeeperområdet kunne PK oplyse, at greens og teesteder propprikkes i de 
kommende uger. Græsset på fairways er ved at komme tilbage i normal vækst. Det 
kan dog blive nødvendigt at efterså visse steder. 
 
Der har været lidt kritik af vore bunkers. Baneudvalget og greenkeeperne har fokus 
på området. 
 
PK kunne oplyse, at der har været lynnedslag i styresystemet til vandingsanlægget. 
Skadens omfang er endnu ikke helt klarlagt. Udbedring af skaden vil dog have et 
økonomisk omfang, der fordrer anmeldelse til vort forsikringsselskab. 
  
Den 11. september er naboerne på Kjeldvej traditionen tro indkaldt til et uformelt 
møde, hvor vi har mulighed for at sondere, om naboskabet med golfklubben giver 
gener i dagligdagen. 

 
 PK oplyste videre, at der er igangsat en mindre ombygning af NEH’s værksted på 1. 
sal. Arbejdet sker for at kunne leve op til de arbejdsmiljømæssige krav. Arbejdet er 
dog sat i bero, idet en medarbejder pt. er sygemeldt. 

  
Endelig kunne PK oplyse, at han i uge 43 skal fungere som censor på skolen i 
Sandmosen, hvor greenkeeperne uddannes. 
 
 

18-054 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
 
 
  
 Mødet sluttede kl. 12.45. 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  
  
  
 
 
 
 
 


