Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub
Tid:

Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 17.00

Deltagere:

Formand
Næstformand
Begynderansvarlig
Sponsoransvarlig
Bestyrelsessuppleant

Mogens Andersen (MA)
Verner Veedfald (VV)
Annemarie Bjerresgaard Jensen
Carsten Jensen (CJ)
Ole Dalsgaard Sørensen (ODS)

Chefgreenkeeper
Sekretær

Per Knudsen (PK)
Pia Møberg Nielsen (PMN)

Afbud fra

Sportsansvarlig
Træner

Søren Brandstrup (SB)
Niels Erik Hansen (NEH)

18-055

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet fra bestyrelsesmødet den 28. august blev godkendt og underskrevet.

18-056

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018.
MA gennemgik og uddybede de udarbejdede bemærkninger i forbindelse med
budgetopfølgningen pr. 30. september.
Efter udgangen af årets første 9 måneder kan det desværre konstateres, at den
negative trend på nogle poster er fortsat, og der er en stor negativ afvigelse i forhold
til budgettet. Der skal dog korrigeres for kendte periodiseringer, som reducerer den
negative afvigelse. Efter disse korrektioner udgør den negative afvigelse tDKK 317.
I forhold til situationen pr. 30.juni er der tale om en yderligere negativ afvigelse på
tDKK 215.
Væsentlige forklaringer på den negative udvikling skal findes i svigtende indtægter
fra kontingenter og greenfee.
De lavere kontingentindtægter i forhold til det ved budgetlægningen forventede
skyldes at kontingentbidraget fra de ”overvintrene” prøvemedlemmer fra 2017 er
blevet betydeligt lavere, end vi havde forventet.
Da vi lavede budgettet for indeværende år, forventede vi, at den relativt store
gruppe af ”overvintrene” begyndere ville få banetilladelse i foråret og derefter melde
sig ind. Dette er desværre ikke sket. Fra starten var der således 43 2. års
begyndere. Heraf har 9 efterfølgende meldt fra, og kun 8 af de resterende 34 har
meldt sig ind. Kun 1 har meldt sig ind som fuldt betalende senior.
Samme tendens ser vi, når det gælder begynderne fra i år, hvor vi har solgt 73
prøvemedlemskaber, men hidtil har kun 24 meldt sig ind. Her er status, at yderligere
ca. 20 har opnået et handicap til at kunne melde sig ind, men dette er ikke sket
endnu.
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Der var i bestyrelsen en drøftelse af problemstillingen, idet det tyder på, at der i et
vist omfang spekuleres i at skubbe indmeldelsen helt til næste år eller vente til sidst
på året, hvor kontingentsatserne bliver rabatteret. Herved bevarer man jo
muligheden for at få træning og kunne spille gratis på par 3 banen.
Vi ser også, at mange (og måske for mange, fordi medlemskabet er for attraktivt)
ved indmeldelse starter med et 9 hullers medlemskab, og vi har derfor på det
seneste givet medlemmer med et 9 hullers medlemskab mulighed for at spille gratis
resten af året på 18 hullers banen mod at de giver tilsagn om at indmelde sig som
fuldt medlem med virkning fra 1. januar 2019. Heldigvis har flere taget imod dette
tilbud.
Drøftelserne omkring prøvemedlemmer mundede ud i en beslutning om, at
prøvemedlemmer fra i år, der ikke når at gennemføre forløbet, får tilbud om at
fortsætte prøvemedlemskabet til næste år, men kun for en 6 måneders periode frem
til 30. juni. Prisen for dette bliver kr. 750. I de 6 måneder kan man så deltage i
træning og lørdagsturneringerne.
I samme forbindelse besluttede bestyrelsen, at ændre vilkårene for opnåelse af rabat
på kontingentsatserne afhængig af indmeldelsestidspunktet. Beslutningen blev, at
der med virkning fra 1. juli gives 40 pct. rabat og fra 1. september gives der 50 pct.
rabat. Et tiltag, der skal reducere motivationen til at spekulere i at skubbe
tidspunktet for sin indmeldelse.
Bestyrelsen drøfter på et nyt møde i den nærmeste fremtid niveauet for
kontingentsatserne for det kommende år.
Når det gælder indtægterne fra greenfee har disse langt fra kunnet leve op til
budgettet det seneste kvartal. Tendensen er her vendt, idet vi ved
budgetopfølgningen for 1. halvår faktisk havde en positiv afvigelse her.
Tendensen med de lavere greenfee indtægter ser dog ud til at være et generelt
problem for golfklubberne, Den meget varme sommer kombineret med afsvedne
fairways på de fleste baner har tilsyneladende afholdt gæster fra at ofre penge på
greenfee.
I forhold til sidste år kan det således også konstateres, at antallet af gæster, der
kombinerer golfspil med et ophold på Golfhotellet er faldet en del. Det samme gør
sig gældende, når det gælder gæster fra Pejsegården og Nørgaards Højskole.
En analyse har endvidere vist, at ud af de runder, som greenfeespillere har spillet
siden 15. maj og frem til nu, er knap halvdelen spillet med brug af enten en
greenfeebillet, en værdikupon eller et introduktionskort.
Bestyrelsen besluttede derfor, at der ikke til næste år uddeles gratis værdikuponer til
vore medlemmer med fuldt medlemskab, som det var tilfældet i år.
FU vil i den nærmeste fremtid tage et møde med Golfhotellet om mulighederne for
samarbejde fremover (også set i lyset af den nye ejerstruktur på hotellet), ligesom
det overvejes, at der skal gøres et specielt fremstød over for golflubber i den sydlige
del af Norge.
Der var enighed om, at vi bør afsøge mulighederne for samarbejde med flere lokale
overnatningsmuligheder bl.a. Vandrerhjemmet.
Indtægterne fra udlejning af golfbiler ligger over det budgetterede niveau. I
forbindelse med anskaffelsen af Garia bilerne og salg af reklamer på bilerne generelt
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har der dog været nogle ekstra udgifter til montering af reklamelogoer. Først for det
kommende år, får vi derfor fuldt udbytte af sponsoraterne.
Sponsorindtægterne udvikler sig i øvrigt fornuftigt, og her er vi fortrøstningsfulde
med hensyn til at nå årsmået. Der er således kommet et par nye sponsorer til.
MA henviste i øvrigt i sine bemærkninger til budgetopfølgningen udarbejdet pr. 30.
juni, idet tendenserne er de samme.
På det seneste har det været nødvendigt at ofre udgifter på eftersåning af fairways
for at sikre en fornyet vækst. Det kan tillige konstateres, at der er begyndende
angreb af svamp i græsset på vore greens, hvorfor der nu er sprøjtet forebyggende.
I foråret anskaffede klubben 2 sirener til brug ved varsling af tordenvejr. Sirenerne
er opsat på toiletbygningerne ude på banen. MA orienterede om, at vi nu har
anmodet erhvervsklubben om at bidrage økonomisk til denne anskaffelse.
MA konkluderede, at resultatet for de første 9 måneder er vurderet og sammenholdt
med budgettet for resten af året, og det er nu vurderingen, at vi vil ende med et
nulresultat, hvilket vi nok skal være tilfredse med set i situationen. Den væsentligste
usikkerhed ligger i, om vi når budgettet for greenfee indtægter resten af året.
18-056

Medlemsstatus.
VV gennemgik den forud for mødet udsendte medlemsstatistik opgjort pr. 8.
oktober.
Der er en tilfredsstillende udvikling i antallet af medlemmer. I forhold til situationen
ved årets indgang er der således i alt 108 flere medlemmer.
I forhold til tilsvarende opgørelse udarbejdet ultimo august er der en nettotilgang på
2. Den beskedne stigning skal ses i lyset af, at vi igen har gennemgået
restancelisten og slettet medlemmer, som ikke har betalt på trods af adskillige
rykkere.
Selv om der netto ikke har været nævneværdig fremgang siden sidste opgørelse, har
der været en del bevægelse mellem medlemskategorierne, hvor der glædeligt har
været pæn tilvækst blandt seniorer (fuldt medlemskab).
ABJ kunne ud fra en liste over prøvemedlemmer se, at der var mange potentielle
egentlige medlemmer. Hun opfordrede til, at der blev gjort en aktiv indsats for at få
dem igennem forløbet. Vi bør således allerede nu kontakte dem for at ”skubbe på”,
så de fastholder interessen.
ODS påpegede, at der er mange tilflyttere til kommunen. Måske kunne vi blive bedre
til at gøre opmærksom på golfklubbens eksistens på de informationsmøder, der i
kommunalt regi afholdes for nye borgere i kommunen.

18-058

Orientering fra FU (Forretningsudvalget)
Klubhuset – møde med kommunen.
MA oplyste, at der mandag den 22. oktober er aftalt møde med formanden for
Kultur- og fritidsudvalget Mads Panny og sekretariatschef Ole Brandt Pedersen, som
kommer på besøg i golfklubben, hvor 2 repræsentanter for den lokale
investorgruppe vil fortælle om de planer, de har for køb af og ombygning/renovering
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af vore klubhusfaciliteter, hvorefter golfklubben så – mod betaling af en husleje –
fortsat skal have brugsret til bygningerne.
Vi håber på en positiv indstilling fra kommunens side, så vi kan komme videre med
planerne.
Medlemsmøde med Thomas Søby
Torsdag den 15. november har vi inviteret alle medlemmer til at deltage i et
medlemsmøde, hvor Danmarks eneste professionelle caddie Thomas Søby vil
fortælle som sine oplevelser på Europa Touren.
Vi håber på rigtig mange deltagere, hvorfor vi til lejligheden har lejet os ind i Viborg
Musiksal.
Der vil være en mindre brugerbetaling ved arrangementet, hvor der til gengæld vil
være en let forplejning. For at billiggøre brugerbetalingen har 3 af vore sponsorer
stillet sig til rådighed med et yderligere bidrag. Det drejer sig om Ringkjøbing
Landbobank, Beierholm og Viborg Blikkenslageri.
Tilmelding til arrangementet skal ske gennem Golfbox, hvor vi har oprettet en
”turnering”, som man kan tilmelde sig og betale igennem.
Begyndere som ”overvintrer”
Se beslutningen under referatets punkt 18-056.
Begyndere, der ikke når at gennemføre forløbet i indeværende år, tilbydes således at
fortsætte de 6 første måneder til næste år mod betaling af kr. 750. I den periode
opretholdes adgangen til træning og deltagelse i lørdagsturneringerne.
Møde med Viborg Idrætsråd vedrørende solfangere
FU holdt den 10. oktober møde med Morten Erfurt fra Viborg Idrætsråd for en
afklaring af, om der var mulighed for at få tilskud til nedtagning og retablering af
vort solcelleanlæg, som midlertidigt er frakoblet, da de nødvendige tilladelser ved
etableringen ikke var indhentet.
Eneste mulighed for lovliggørelse, er, at anlægget nedtages og sælges. Herefter skal
Energistyrelsen ansøges om tilladelse, hvorefter anlægget kan generhverves og
genopsættes.
Vi har fået en pris på denne operation. Tilbuddet lyder på ca. kr. 110.000 excl.
moms.
På mødet fik vi en positiv tilbagemelding fra Viborg Idrætsråd, så vi nu er
fortrøstningsfulde mht. at kunne opnå et tilskud på 73 pct. af udgifterne til
nedtagning og retablering.
Vi går herefter i gang med at foretage den fornødne ansøgning om tilskud hos Viborg
Idrætsråd.
Morten Erfurt gjorde i øvrigt opmærksom på de tilskudsmuligheder, der var fra de
puljemidler, der henhører under DGi/DIF regi. Vi overvejer mulighederne for at
definere konkrete projekter, hvortil der kan søges fondsmidler.
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Andet
MA orienterede om, at Viborg Golfklub i forrige uge havde haft besøg af
Arbejdstilsynet.
Allerede i det tidlige forår, havde Arbejdstilsynet varslet et besøg, og i den
forbindelse fik vi kontakt til vort medlem Hans Jørgen Sørensen, som har en fortid
som ansat i Arbejdstilsynet. Hans Jørgen tilbød beredvilligt at bistå os med
gennemgang og udarbejdelse af APV mv.
Besøget i forrige uge forløb derfor fuldt tilfredsstillende set fra Arbejdstilsynets side,
og klubben fik tildelt en grøn smiley, som gælder de næste 3 år.
18-059

Golfspilleren i Centrum – resultat efter 3. spørgerunde
I den sidste del af september måned har den sidste tredjedel af vore medlemmer
fået mulighed for at give deres vurdering af klubben gennem spørgeundersøgelsen
Golfspilleren i Centrum.
Resultatet foreligger nu, og det kan konstateres, at der desværre er en lille
tilbagegang på de fleste parametre.
Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at ambassadørscoren er klart lavest
blandt medlemmer med handicap under 10.
Der er nogen kritik af banen, specielt opbygningen af bunkers og sandet i dem og
hastigheden på greens og kvaliteten af disse efter eftersommerens prikning, medens
medlemmerne generelt er forstående over for den varme sommers belastning af
vore fairways.
PK påpegede, at sandet i bunkers er den type, som medlemmerne tidligere havde
valgt som det bedst egnede at slå fra. Han tilføjede, at der er fokus på
problematikken omkring bunkers.
PK opfordrede i øvrigt til, at man benytter App’en Golfsporet, når man går en runde.
Herved får greenkeeperne mulighed for at se, hvor golfspillerne færdes på banen, og
hvilke bunkers, der oftest frekventeres af golfspillerne. Hvis der er bunkers, der
sjældent er i spil, kunne det overvejes at slette disse. Det vil reducere
arbejdsbelastningen forbundet med vedligeholdelsen af disse, og det vil give mere
tid til at sikre kvaliteten af de resterende.
Der var en drøftelse af, om frivillige fra klubben kunne bistå med arbejde på banen.
PK kunne godt bruge frivillige til vedligeholdelse af vore teesteder.

18-060

Rapportering fra udvalgene
Fra turneringsarbejdet orienterede VV om, at klubmesterskaberne nu var endeligt
afviklet. I alt 57 spillere stillede op til start i slagspilsturneringen i august måned.
Antallet af deltagere har desværre været faldende de sidste mange år.
I weekenden 22. – 23. september blev der spillet hulspil, hvorefter rækkemestrene i
rækkerne senior og veteran samt de endelige klubmestre hos damer og herrer kunne
kåres. I alt 37 deltog i slutspillet.
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Mørup Cup hulspils turneringen blev afsluttet op til den 9. september, hvor der var
en afslutningsturnering over 9 huller. Efter denne turnering blev de endelige vindere
i Mørup Cup kåret, med flotte præmier sponsoreret af Mørup Ure og Guld.
Den 29. september havde Cafe Spangsbjerg og Stuhr Vine tilbudt at være sponsorer
på en turnering. Desværre var der kun ganske få tilmeldinger til turneringen (måske
fordi der samme weekend blev transmitteret Ryder Cup fra Frankrig. Det blev derfor
besluttet at aflyse turneringen, og der arbejdes nu på at få turneringen indarbejdet i
forårsprogrammet for det kommende års turneringskalender.
I den kommende weekend afvikles afslutningsturneringen, der spilles under formatet
Greensome. I alt 96 medlemmer er tilmeldt turneringen.
Der har ikke været afholdt møde i turneringsudvalget. Det påregnes, at udvalget
indkaldes, så snart vi har et rimeligt overblik over turneringskalenderen for 2019.
Fra begynderudvalget orienterede ABJ om, at der arbejdes på at finde 4 par, som i
fællesskab kan stå for afviklingen af Fyraftensgolf til næste år. Der arbejdes
ligeledes på at få aftaler med hjælperne til lørdagsturneringerne.
ABJ har yderligere arbejdet på en ajourføring af vore foldere til nybegyndere hos
såvel seniorer som juniorer.
CJ havde ikke nyt at tilføje fra sponsorarbejdet.
18-061

Rapportering fra chefgreenkeeper og træner
PK rapporterede fra det nyligt afholdte møde i Baneudvalget. Det var her blevet
besluttet at gennemføre en eftersåning af vore fairways på de steder, der stadig er
bare efter sommerens tørkeperiode.
Baneudvalget ville i øvrigt indstille til bestyrelsen, at den nuværende boldrende på 9hulsbanen nedlægges.
Bestyrelsen var enig i dette, og det blev besluttet, at boldrenden på ugens 9 hullers
bane med virkning fra 1. januar nedlægges. Alle tider på 9 hullers banen skal derfor
fra denne dato bestilles igennem Golfbox.
PK oplyste, at det gode efterårsvejr betyder, at der stadig er god vækst i greens, og
disse kræver fortsat stor pasning.
Som tidligere nævnt har der været kritik af vore bunkers, og PK oplyste, at der vil
være fokus på disse i det fremtidige arbejde.
Teestedet på hul 20 vender på en sådan måde, at der er forhøjet risiko for at slice
bolden over på naboejendommen eller par 3 banen.
Som tidligere oplyst, er der planer om at vende teestedet, så man mere naturligt
slår i den rigtige retning. Dette arbejde kan vore greenkeepere selv udføre.
Der var enighed om, at udgifterne hertil indarbejdes i budgettet for det kommende
år.
Vort styresystem på vandingsanlægget har taget skade som følge af lynnedslag, som
har ødelagt elektronikken.
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PK oplyste, at skaden er anmeldt til vort forsikringsselskab. Der er nu indhentet
tilbud på en udbedring af skaderne. Skadens økonomiske omfang er betydelig, og vi
håber derfor ikke, det kommer til at give problemer erstatningsmæssigt.
Der var en drøftelse af det tidligere omtalte projekt omkring etablering af flere faste
udslagssteder til højre for det nuværende overdækkede udslagsområde og over mod
greenen på hul 26. PK oplyste, at man er ved at indhente priser på, hvad
materialerne vil koste, idet hans vurdering var, at greenkeeperne selv vil kunne
udføre arbejdet. Der kan i den forbindelse også blive behov for noget frivilligt
arbejdskraft.
Fra NEH kunne det oplyses, at vort damedivisionshold rykker op i 2. division til
næste år. Alle vore herrehold forbliver i deres rækker. Dvs. vi har hold i 2., 3. og 4.
division samt i kvalifikationsrækken .
18-062

Eventuelt.
MA oplyste, at det nu er besluttet, at næste års åbningsturnering fastlægges til
lørdag den 13. april med efterfølgende middag og fest i cafeen. Der er bestilt musik
til dansen.
De endelige vilkår for deltagelse er endnu ikke detailplanlagt, men der må påregnes
en lidt højere deltagerbetaling end ved åbningsturneringen i 2018.
PMN orienterede om tiltaget ”En gave for livet”, som er et koncept udviklet til
bestilling og køb af gavepakker i de forskellige golfklubber. Gavepakken for Viborg
Golfklub vil komme til at koste kr. 250 og vil indeholde en lektion og spil på par 3
banen, nogle bolde samt en sandwich og en vand.
I løbet af november måned vil der blive åbnet for en webshop, hvor man kan bestille
gavepakkerne i de forskellige klubber. Der vil dertil blive mulighed for at købe
gavepakkerne i sekretariatet.
Der var kort en drøftelse af placeringen af næste års generalforsamling. Der var
enighed om igen at henlægge generalforsamlingen til klubbens cafe.
Mødet sluttede kl. 18.40
Referent:

Verner Veedfald
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