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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Fredag, den 4. januar 2019 kl. 09.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 

Næstformand Verner Veedfald (VV) 
Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
Sponsoransvarlig Carsten Jensen (CJ) 
Bestyrelsessuppleant Ole Dalsgaard Sørensen (ODS) 
 
Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 

 
 
 
19-001 Godkendelse af referater fra seneste bestyrelsesmøder 
 

Referaterne fra bestyrelsesmøderne den 11. og 31. oktober blev godkendt og 
underskrevet. 

 
 
19-002 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
 

Cafeen 
 

Som der netop er orienteret om i årets første nyhedsmail, er der pr. 1. januar sket 
forpagterskifte i cafeen, idet Kent Wolff fremover ønsker at bruge sine kræfter på 
andre erhvervsaktiviteter. I den forbindelse er forpagtningen overdraget til Marianne 
Frøik Laursen. 
 
Marianne overtager det anpartsselskab, der driver cafeen, så driften kører videre i 
uændret form. Det betyder at alle ølkuponer, gavekort mv. kan indløses uden 
ændring, ligesom bestlllinger og aftaler fastholdes. 

 
 

Likviditet 
 

Som det tidligere er varslet, vil årets driftsresultat ikke leve op til det oprindeligt 
budgetterede, idet sidste år var karakteriseret ved svigtende indtægter fra 
kontingenter og greenfee, samtidig med, at vejrliget har medført øgede 
omkostninger på visse af udgiftsposterne, når det gælder driften af banen. 
 
Dette betyder desværre, at klubbens likviditet også i år har strammet til ved årets 
udgang. Som sidste år er det midlertidige likviditetsbehov blevet dækket gennem en 
kortfristet kredit stillet til rådighed af Nykredit. 
 
Klubben modtager knap 300 tDKK i lokaletilskud fra Viborg Kommune her i starten af 
januar måned, og medio måneden udsendes kontingentopkrævninger og 
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sponsorerne faktureres. Ved månedens udgang er det midlertidige likviditetsbehov 
derfor løst. 

 
 

Generalforsamling, dirigent, valg, vedtægtsændringer 
 

Der var en drøftelse af den kommende ordinære generalforsamling i klubben. 
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 6. marts, og det er vores forventning, at 
generalforsamlingen i år afholdes i cafeen. 
 
På valg i 2019 er 3 bestyrelsesmedlemmer (SB, CJ og VV). 

 
På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå en ændring af vedtægternes § 6. De 
nuværende vedtægter siger her, at bestyrelsen består af 5 medlemmer. Det er 
bestyrelsens ønske at få mulighed for at udvide bestyrelsen, og denne vil derfor 
foreslå, at bestyrelsen fremover kan består af 5 – 7 medlemmer. 
 
I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen vil det endelige forslag til 
vedtægternes formulering af § 6 blive udsendt. 
 

 
Viborg Kommune, klubhuset 

 
MA orienterede om status på klubbens forespørgsel til Viborg Kommune om 
muligheden for at kunne købe bygningen indeholdende proshop og sekretariat af 
kommunen. Formålet er derefter at få basis for en samlet afhændelse af vore 
bygninger til en investorgruppe med det sigte, at denne ombygger og renoverer 
lokalerne, hvorefter klubben – mod betaling af en husleje – lejer de renoverede 
bygninger tilbage. 
 
En forudsætning herfor er, at Viborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg på deres 
kommende møde her først i januar er positiv stemt for et salg. Herefter skal sagen 
drøftes i kommunens Økonomiudvalg, og Byrådet skal endeligt godkende aftalen. 
 
Da klubben – såfremt et køb af det gamle stuehus kan godkendes – har intentioner 
om at videresælge bygningerne, har kommunen varslet, at den forinden endelig 
stillingtagen til en salgspris vil kræve, at der udfærdiges en uvildig mæglervurdering 
af ejendommens værdi. Vi afventer nu denne. 
 
I henhold til klubbens vedtægter, jfr. § 9 kan køb og salg af fast ejendom kun ske 
efter vedtagelse af en generalforsamling. Der skal altså enten en ordinær eller 
ekstraordinært indkaldt generalforsamling til, for at vi kan træffe endelig afgørelse i 
sagen. 
 
 
Solcelleanlægget 
 
MA gav en kort status på situationen omkring vort solcelleanlæg, der nu har været 
slukket siden april måned. Der arbejdes fortsat på at få genetableret egen 
strømproduktion, da dette er afgørende for nedbringelse af udgifterne til el. 
 
Viborg Kommune har stillet i udsigt, at de vil give et tilskud til løsning af 
problemstillingen, og vi håber på en løsning, der belaster klubbens økonomi mindst 
muligt. 
 
 
Udvidelse af par 3 banen 
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Som det tidligere er meldt ud, vil det jordareal, der ligger nord for den nuværende 
par 3 bane, og som er omfattet af klubbens lejeaftale med kommunen, kunne give 
mulighed for en mindre omlægning og udvidelse af par 3 banen. Herved vil banen 
kunne få en længde, der giver mulighed for at få banen ratet hos DGU, således at 
der kan udstedes DGU kort hertil. 
 
Det vurderes, at en udvidelse vil kunne gennemføres inden for en økonomisk ramme 
på ca. 300 tDKK. Klubben har ikke midlerne til dette for nærværende, og bestyrelsen 
har derfor henvendt sig til et antal fonde for derigennem at opnå finansiering. Vi har 
allerede fået tilsagn om 50 tDKK fra Anders Brøndums Fond og afventer 
tilbagemelding fra yderligere 3 fonde. Det er bestyrelsens håb, at også disse vender 
positivt tilbage. Alternativt overvejes det at skabe finansiering gennem afholdelse af 
et specielt event med det formål at indsamle midlerne via sponsorer og medlemmer. 
 
Der igangsættes ikke anlægsarbejder, inden den fornødne finansiering er 
tilvejebragt. 
 
 
Undervisning i nye golfregler 
 
Der er indført nye golfregler med virkning fra 1. januar i år. I den forbindelse er der 
nu arrangeret regelundervisning for medlemmerne i de enkelte klubber-i-klubben, 
hvor repræsentanter fra regeludvalget vil forestå undervisningen. 
 
Derudover har klubben arrangeret 2 regelaftener til afholdelse i kantinen på 
Hedeselskabet. Disse undervisningsaftener afholdes henholdsvis den 4. og 19. 
februar. Også her er det regeludvalget, der står for gennemgangen af de nye regler. 
 
Vi håber hermed, at alle får mulighed for at deltage i et undervisningsforløb. 
 
Tilmelding til alle arrangementerne foregår via Golfbox, idet de enkelte 
undervisningsseancer er oprettet som en turnering, man kan tilmelde sig. 
 
 
Klubmøder 
 
Der var en kort evaluering af det seneste klubmøde i Viborg Musiksal, hvor 
golfcaddie Thomas Søby havde underholdt om livet som caddie på Europa Touren. 
Der var enighed om, at arrangementet var blevet taget godt imod blandt vore 
medlemmer, og deltagelsen havde også været tilfredsstillende. Og der var stor 
tilfredshed med de valgte lokaler. 
 
Der var en drøftelse af emner til kommende klubaftener. MA orienterede om, at der 
arbejdes på et arrangement med golfkommentator Leif Nyholm. Claus Hermann har 
haft kontakt til ham for at drøfte mulighederne, men det er tilsyneladende ikke så let 
at få detaljerne på plads. En anden mulighed kunne være Iben Tinning. 
 
Der arbejdes på et arrangement bestående af en demodag med deltagelse af nogle 
af proshoppens leverandører af golfudstyr sammen med en optræden af Karsten 
Maes med et golftrick show. Dette arrangement forventes afviklet i løbet af maj 
måned og henvender sig til alle medlemmer herunder juniorerne. 
 
ABJ foreslog derudover at vi kunne lave et klubmøde med deltagelse af en 
naturvejleder, som kunne gøre os klogere på naturen på vort anlæg afsluttende med 
en let forplejning i greenkeepergården. Der arbejdes også videre med denne 
mulighed. 
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Åbningsturneringen 
 
Hvis vejret arter sig, er det planen, at åbningsturneringen afvikles på sommergreens 
den 13. april. 
 
Åbningsturneringen i 2018 med efterfølgende fest i cafeen var velbesøgt, og vi 
arbejder på at skabe et ligeså vellykket arrangement i 2019. 
 
Der er således allerede bestilt musik til dansen, og cafeen har noteret datoen i 
kalenderen. 
 
Som sidste år vil vi starte midt på dagen med selve turneringen. Middagen i cafeen 
bliver kl. 19. Præmieoverrækkelse vil finde sted i tilknytning til middagen. 
 
Vi er ikke helt færdig med at kalkulere en pris for deltagelsen, men der må påregnes 
en mindre stigning i forhold til prisen i 2018. 
 
 
Andet 
 
NEH argumenterede for, at vore greenfeepriser i ydersæsonen i visse situationer bør 
være højere. Der tænkes her specielt på de situationer, hvor man f.eks. med et 
medlemskab af Golfhæftet beder om rabat på priser, der allerede er rabatteret. 
 
Der er således eksempler på, at man kan spille vores 18 hullers banen til en lavere 
pris, end man kan på par 3 banen, og NEH foreslog, at der indføres en mindstepris 
for spil på 18 hullers banen i ydersæsonen. 
 
Der var enighed om at vi bør se på problemstillingen, så vi ikke unødigt udhuler 
indtægtsgrundlaget her. 
 
 

19-003 Budgetopfølgning pr. 31.12.2018. 
 

MA gennemgik detaljeret det forventede niveau for de enkelte konti i regnskabet for 
2018 ud fra seneste bogføring, hvor der kun manglede bogføring af ganske få bilag. 
 
Når det gælder indtægterne fra kontingenter og lockerrum (og indskud, som blev 
afskaffet for 2018), så har disse i 2018 ligget 138 tDKK under niveauet i 2017. Det 
er samtidig 172 tDKK lavere, end det vi havde budgetteret. 

 
De samlede indtægter fra andre (herunder sponsorer) ligger derimod 65 tDKK over 
niveauet i 2017 og 60 tDKK over budgettet. 

 
Indtægterne fra salg af greenfee (incl. greenfee fra par 3 banen) ligger 103 tDKK 
under niveauet i 2017, og afviger ligeledes negativt i forhold til budgettet med 131 
tDKK. 

 
Derimod er udlejningen af golfbiler steget efter ibrugtagningen af de 3 Garia bller. 

 
Samlet falder indtægterne fra salg af banen med 59 tDKK i forhold til 2017 og med 
101 tDKk i forhold til budgettet. 
 
På udgiftssiden er de betydeligste poster udgifterne til driften af banen, dvs. 
lønninger til banepersonalet samt udgifterne til den løbende drift og vedligeholdelse 
af baneanlægget. 
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Som der tidligere er orienteret om, har det efter flere år uden lønreguleringer været 
nødvendigt at foretage en mindre lønstigning på 1,5 pct., ligesom der er effekt af 
overenskomstens ændringer på Frivalgsordningen. 
 
Samlet betyder det en stigning i løn mv. på banen med 50 tDKK i forhold til 2017. I 
forhold til det budgetterede niveau er der tale om en merudgift på 37 tDKK. 
 
De samlede udgifter til den løbende drift og pleje af banen forventes i 2018 at 
udgøre 1.480 tDKK. I forhold til 2017 er der tale om en stigning på 190 tDKK. En 
betydelig del heraf kan tilskrives øgede udgifter til vandafgift, idet der skal betales 
punktafgift til staten for ledningsført vand. Merudgiften som følge af den meget tørre 
sommer bliver forventeligt 149 tDKK i forhold til det, den var i 2017. 
 
Dertil er udgifterne til reservedele steget en del, bl.a. som følge af vores beslutning 
om at øge antallet af slibninger af klippeled på green- og fairwayklippere. 
 
Samlet kommer udgifterne til drift af banen til at lige ca. 110 tDKK over det 
budgetterede. 
 
Udgifterne til golfspil (herunder udgifterne til træner) ligger på niveau med 2017 og 
kun marginalt højere end det budgetterede. 
 
Driften af klubhuset bliver samlet ca. 658 tDKK. Dette er ca. 32 tDKK over niveauet i 
2017. En årsagsforklaring er øgede udgifter til el. Dels som følge af manglende 
egenproduktion af strøm og dels som følge af, at oppumpning af vand til vanding af 
greens og teesteder har betydet øgede eludgifter. Isoleret stiger eludgifterne således 
med 53 tDKK i forhold til 2017. 
 
Lønudgifterne til drift af sekretariatet bliver i 2018 528 tDKK. Dette er 125 tDKK 
under niveauet i 2017. Primært som følge af en sparet udgift til aflønning af 
golfmanager. I forhold til budgettet er der tale om en stigning på 33 tDKK. 
Stigningen kan henføres til føromtalte generelle lønforhøjelse samt udgifter til 
honorering af overtid, som ikke har kunne afspadseres. 
 
Årets afskrivninger forventes at blive 85 tDKK lavere end i 2017. Ifølge vores 
regnskabsrapport afskrives bygningerne over en 50 årig periode. Dette princip har 
dog ikke været anvendt konsekvent over årene, men for 2018 og fremadrettet 
anvendes nu dette princip.. 
 
Årets samlede renteudgifter bliver 501 tDKK, hvilket er 36 tDKK højere end i 2017. 
Stigningen skyldes primært højere renteudgifter til Leasing samt på vores bankgæld. 
Som følge af de svigtende indtægter har det således været nødvendigt at trække på 
kassekreditten lidt før på året, end vi havde forventet. 
 
Da klubben betaler negativ rente i de perioder, hvor vi har indestående på 
kassekreditten, foreslog ABJ, at vi flyttede noget af indeståendet til andre 
pengeinstitutter, som måske ikke opkræver negativ rente af al indestående. ABJ 
foreslog tillige, at vi overvejede at fordele kontingentopkrævningerne over flere rater 
for at udjævne indeståendet. Begge forslag overvejes. 
 
For året som helhed budgetterede vi med et overskud på 372 tDKK. Med de nævnte 
indtægtsnedgange samt de øgede udgiftsposter, er det bedste skøn nu, at vi nærmer 
os et nul-resultat, men dog med et plus i størrelsesordenen 10 tDKK. 
 
 

19-004 Budgetudkast 2019, herunder drøftelse af besparelsesmuligheder. 
 
 



 

 6 

MA gennemgik udkastet til budget for indeværende år. 
 

MA redegjorde specielt for de overvejelser og beregninger, der lå til grund for 
estimatet på kontingentindtægterne på 5.500 tDKK for 2019. Ud fra den kendte 
medlemsstatistik og de vedtagne kontingentsatser for i år, var der således sket en 
gennemregning af kontingentindtægterne, og der var korrigeret for en skønnet 
tilgang af nye medlemmer udefra, ligesom der var taget et konservativt hensyn til 
tilgangen på kontingentsiden som følge af nye prøvemedlemmer. 

 
Der var i den forbindelse enighed om, at vi fremadrettet skal blive bedre til at holde 
fast i princippet om, at prøvemedlemmernes startbetaling kun refunderes ved 
efterfølgende indmeldelse, hvis dette sker inden for 3 måneder efter igangsætning af 
deres prøveforløb. I 2018 har den faktiske kontingentbetaling fra prøvemedlemmer, 
der har meldt sig ind, således netto været meget beskeden. 

 
Indtægterne fra sponsorer vurderes til stort set samme niveau som i 2018, medens 
indtægterne fra greenfee opjusteres til 525 (hvilket stadig er lidt lavere end 
realiseret i 2017). 

 
NEH foreslog i den forbindelse, at vi forsøger at få Nørgaards Højskole til at 
henlægge nogle af deres afslutningsturneringer til Viborg, og med Made in Denmarks 
tilbagekomst til Himmerland og Viborg som by mere involveret i dette arrangement, 
bør det også kunne bidrage til bedre greenfee indtægter. 

 
De samlede indtægter budgetteres for 2019 til niveauet 7.822 tDKK. 

 
På omkostningssiden er det fortsat lønudgifterne til banepersonalet og udgifterne til 
drift at banen, der er de betydeligste poster. På lønsiden påregnes ikke stigning ud 
over det overenskomsten måtte tilsige. 

 
Vi forventer at kunne reducere udgifterne til vandafgift i forhold til i år og komme 
ned på et mere normalt forbrug. Samlet set forventes det, at udgifterne til drift af 
banen bliver i størrelsesordenen 1.300 tDKK, hvilket er på niveau med udgifterne i 
2017. Der pågår til stadighed en dialog om mulighederne for at finde billigere 
plejeprodukter mv. for opnåelse af yderligere besparelser, dog uden at dette betyder 
en lavere banekvalitet. 
 
Samlet viser budgetudkastet et driftsresultat før afskrivninger og renter på lige godt 
1.400 tDKK, hvilket er knap 400 tDKK over niveauet i 2018. 
 
Efter afskrivninger og renter er det bestyrelsens bedste skøn, at vi kan opnå et 
positivt resultat på 285 tDKK. 
 
 

19-005 Medlemsstatus og forventede kontingentindtægter 
 

VV gennemgik den pr. 1. januar 2019 udarbejdede medlemsstatistik. I denne status 
var der taget højde for de udmeldelser og skift i medlemskategorier, som var sket 
med udgangen af 2018. 

 
I forhold til status ved indgangen til 2018 har der været en nettotilgang på 20 
medlemmer. Den største tilgang kan ses hos gruppen Fleks 9 huller, hvor der er 
kommet 28 yderligere til. Samtidig er antallet af passive medlemmer faldet med 16. 

 
Der var i bestyrelsen tilfredshed med udviklingen i det samlede medlemstal. Specielt 
da der på landsplan kan konstateres et vigende antal medlemmer i golfklubberne. 
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MA supplerede med en statistik, der viste, at der pr. 1. januar var sket 83 egentlige 
udmeldelser, medens 69 havde skiftet status mellem medlemskategorierne. Ud af de 
83 egentlige udmeldelser var der 19 seniorer, 23 fleksmedlemmer og 13 passive.  
 
Som nævnt under pkt. 19-004 havde dette analysearbejde ligget til grund for en 
gennemregning af indeværende års forventede kontingentindtægter. 

 
Der var herefter en drøftelse af, hvorledes vi skaffer prøvemedlemmer og nye 
medlemmer i det hele taget i 2019. 
 
Vi har et mål om igen at kunne hverve 75-80 prøvemedlemmer i den kommende 
sæson. Vi skal dog blive bedre til at få dem hurtigere igennem forløbet. 
 
NEH og ABJ orienterede om, at der planlægges afholdt åbent hus en lørdag sidst i 
marts samt ”åbne torsdage” 3 gange i løbet af april måned. Dertil afholdes der hver 
måned en info aften for prøvemedlemmerne, hvor mentorerne bliver præsenteret og 
prøvemedlemmerne kan få disse tilknyttet i forløbet. 
 
Fyraftens golf om torsdagen afvikles nu ikke mere i regi af begynderudvalget. Der er 
4 par, som har tilbudt at hjælpe ved afviklingen af disse turneringer. 
 
For generelt at skaffe nye medlemmer, vil kampagnen ”Skaf nye medlemmer” med 
en honorering for at skaffe et nyt medlem blive fortsat i 2019. 
 
NEH forslog, at vi generelt laver et tilbud til firmaer om mulighed for – efter lidt 
indledende instruktion – at kunne afvikle små turneringer på par 3 banen. Der var 
enighed om, at vi bør udarbejde en ”flyer” med dette tilbud. 
 
 

19-006 Sponsorer 
 

Claus Hermann (CH) deltog under dette punkt. 
 

CJ og CH gennemgik de udarbejdede oversigter over sponsorsituationen, som denne 
havde været i 2018 og oversigten over de forventede sponsorer og indtægterne 
herfra for indeværende år. 

 
CH oplyste, at der er et antal sponsorkontrakter, der skal genforhandles. Der gøres i 
den forbindelse op med tidligere tilbudte ”Birdie” sponsorater, hvis indhold ikke 
anvendes mere. 

 
Der er kommet nye sponsorer til på det seneste, og der arbejdes til stadighed på at 
udvide kredsen af samarbejdspartnere. Dette gælder ligeledes bestræbelserne på at 
udvide antallet af medlemmer af vores erhvervsklub. 

 
Med en udvidet kreds af sponsorer, vil indtægtsbidraget herfra være stigende i 
forhold til 2018. 
 
CH orienterede yderligere om de overvejelser, man har i erhvervsklubben omkring 
tilskud til forbedringer i klubben. I den forbindelse nævnte CH en udvidelse af 
området med udslagsmåtter i højre side af driving rangen, ligesom opsætning af lys 
på driving rangen, så man kan følge boldenes flugt, blev bragt i forslag. 
 
 

19-007 Rapportering fra udvalgene 
 

VV orienterede om, at Turneringsudvalget havde afholdt møde den 29. november. På 
dette møde havde VV orienteret om, at bestyrelsen arbejder på en 
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vedtægtsændring, så der bliver mulighed for at udvide antallet af 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ole Dalsgaard Sørensen er nuværende suppleant til bestyrelsen, og der arbejdes på, 
at ODS kan indtræde i bestyrelsen. Ole har i den forbindelse givet tilsagn om at ville 
påtage sig arbejdet som turneringsansvarlig og vil i den sammenhæng indtræde som 
bestyrelsens repræsentant i Turneringsudvalget. 
 
Mødets formål var i øvrigt primært at få en evaluering af turneringerne i den 
forgangne sæson. Der var tilfredshed med deltagelsen i årets turneringer, som 
generelt havde været velbesøgte. 

 
Turneringsudvalget var enig om, at det nuværende antal turneringer er acceptabelt 
og tilstrækkeligt, så vi forhåbentlig både kan tilgodese ønskerne om at spille med i 
turneringer og ønskerne om at kunne få plads på banen, hvis man ikke er 
turneringsaktiv. 
 
Turneringsudvalget blev præsenteret for den foreløbige turneringsplan for 2019, og 
tilsluttede sig denne, og arbejdet med at finde turneringsansvarlige for de enkelte 
turneringer går nu i gang. 
 
VV henviste under dette punkt til de generelle turneringsbetingelser for Viborg 
Golfklub, hvori der står, at i de turneringer, hvor gæster og hverdagsmedlemmer 
kan deltage, skal disse ud over deltagergebyret også betale en greenfee på kr. 100. 
Der var i bestyrelsen enighed om, at dette beløb bør øges til kr. 200, og der var 
samtidig enighed om, at der ikke generelt skal åbnes for andre fleks 
medlemskategorier. 
 
VV oplyste, at Turneringsudvalget skal tiltræde og godkende beslutningen om 
stigningen i greenfee. 
 
ABJ meddelte, at hun ikke havde yderlige at tilføje om begynderarbejdet ud over 
det, der allerede var nævnt tidligere. 
 
SB orienterede fra eliteafdelingen om, at elitespillerne er indkaldt til samling den 10. 
marts. Forud for dette skal den enkelte spiller lave en oversigt over de planer, 
vedkommende har med hensyn til turneringsdeltagelse i 2019. Herefter vil træner og 
SB som den sportsansvarlige fra bestyrelsen tage stilling til, hvilke turneringer, 
klubben vil yde økonomisk støtte til deltagelse i. 
 
 

19-008 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

NEH oplyste, at trænerstab og personalet i proshop vil være uændret i den 
kommende sæson. 
 
Man har haft gode erfaringer med holdtræning og vil forsøge at arrangere nogle flere 
forløb i år. 
 
PK orienterede om, at man nu påbegynder arbejdet med at gennemgå elektronikken 
i styringssystemet i vort vandingsanlæg, som blev beskadiget ved lynnedslag sidste 
år. 
 
PK orienterede videre om, at klubben deltager i forskellige forsøg. Dels et forsøg 
omkring reduktion af brug af sprøjtemidler, dels et forsøg med at ”skræmme” råger 
og gæs væk fra området. 
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For at give færrest gener, overvejes det at foretage prop prikningen af greens i juli 
måned i år. I denne måned er der færrest turneringer, ligesom antallet af greenfee 
gæster normalt ligger lavere i denne måned, som også er præget af, at vore egne 
medlemmer er på ferie. 
 
Bestyrelsen var enig i dette ræsonnement. 
 
 

19-009 Eventuelt 
 

ABJ foreslog, at man – på linie med visse andre klubber – satte fast starter på banen 
til sikring af, at starttiderne bliver overholdt og man måske således får et bedre flow 
på banen samtidig med at man sikrer, at spillerne har retmæssig adgang til banen. 

 
Dette vil dog kærve en øget bemanding i forhold til de frivillige, der i dag varetager 
baneservicefunktionen, men bestyrelsen var enig i, at det var en god ide, og vil 
overveje, om det er en farbar vej. 
 
MA orienterede om, at der før jul var sket beskadigelse af hul 23, hvor en bil havde 
været tæt på greenen. Der var også efterladenskaber i form af tomme flasker og 
øldåser ved toiletbygningen ved teestedet til hul 24. 
 
Der er tidligere konstateret tomme øldåser samme sted, og ved gentagelse af kørsel 
med bil på banen, vil dette blive politianmeldt. 
 
Afslutningsvis blev det besluttet at flytte det planlagte bestyrelsesmøde i februar fra 
den 14. til den 6. februar. 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.00 
 
Referent: Verner Veedfald 
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