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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid:  Onsdag, den 6. februar 2019 kl. 16.00 
 
 
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) 
 
 
19-010 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. januar blev godkendt og underskrevet. 
 
 
19-011 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
  
 Cafeen 
 

 MA orienterede om situationen efter forpagterskiftet ved årsskiftet. Driften kører 
planmæssigt, og Marianne Frøik Laursen udtrykker tilfredshed med den nye rolle og 
ser fortrøstningsfuldt på fremtiden. 
 
 
Likviditeten 
 
Omkring årsskiftet og i januar måned har klubbens likviditet været stram. Vores 
normale bankforbindelse Sydbank og Nykredit har dog begge udvist fleksibilitet.   
 
Vi må dog erkende, at den stramme likviditetssituation belaster klubben med en del 
gebyr- og renteudgifter. 
 
MA orienterede om, at FU derfor foreslår at vi fremover fremrykker fristen for 
betaling af kontingent, således at kontingentet skal betales pr. 2. januar i stedet som 
i dag pr. den 1. februar.  
 
Dette vil lette likviditeten og spare os for renteudgifter. Da en stor del af klubbens 
medlemmer benytter sig af betalingsservice med en tilknyttet budgetkonto, skønner 
vi ikke, at dette vil betyde nævneværdige gener for medlemmerne. 
 
Der vil på den kommende generalforsamling blive orienteret om denne beslutning.  
 
 
Den kommende generalforsamling 
 
Den kommende ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 6. marts i cafeen. 
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MA orienterede i den forbindelse om, at der nu er truffet aftale med dirigent, ligesom 
der er styr på kandidaterne til de forskellige valg. 
 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om ændring af vedtægternes §6, 
idet bestyrelsen har et ønske om at kunne udvide bestyrelsen fra de nuværende 5 
medlemmer til fremover at kunne bestå af op til 7 medlemmer. 
 
Det konkrete forslag vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Indkaldelsen udsendes umiddelbart efter den 15. februar. 
 
MA orienterede om, at Bent Haugaard har ønsket at trække sig som den ene af 
klubbens revisorer. Jens Overgaard, som er nuværende revisorsuppleant, er herefter 
indtrådt i stedet. 
 
 
Viborg Kommune – klubhuset 
 
I forbindelse med vore overvejelser om køb af det gamle stuehus (hvor proshop og 
sekretariat har til huse) forud for en eventuel senere ombygning/renovering har 
kommunen ønsket at få en uvildig ejendomsmæglervurdering af ejendommens 
værdi. 
 
Klubben har i den forbindelse haft besøg af en ejendomsmægler. Vi kender endnu 
ikke værdiansættelsen, men det er forventningen, at denne vil blive symbolsk, da 
det kan være svært at forestille sig en udefra kommende investor, som vil give noget 
særligt for en bygning, som er udlejet i 30 år, og hvor der ikke betales husleje. 
 
Viborg Kommune har nu indkaldt klubben til et møde den 18. februar, hvor vi vil 
blive bekendt med vilkårene for en eventuel handel. 
 
MA orienterede i den forbindelse om, at vi har foreslået kommunen, at de kan 
overtage det jordstykke på ca. 6,5 ha, som klubben ejer bag greenkeepergården 
(bl.a. skoven). Herved vil kommunen blive ejer af hele arealet, som klubben i dag 
benytter. Formålet med denne operation skal være, at vi derved kunne få frigjort 
noget likviditet, idet det jordareal, som klubben ejer, er vurderet til knap 1 mio. kr. 
Hvorvidt dette lykkes, er dog endnu meget usikkert. Vi afventer drøftelserne den 18. 
februar. 
 
 
Status på udbedring af vandingsanlægget. 
 
Styresystemet og en stor del af ledningsnettet til vandingsanlægget blev ødelagt ved 
et lynnedslag i august måned sidste sommer. Skaden er anmeldt til vort 
forsikringsselskab. 
 
Firmaet Danregn, som reparerer og leverer vandingsanlæg, har i en længere periode 
haft bemanding på for at undersøge skadernes omfang. Efter at have brugt knap 100 
tDKK på denne forundersøgelse, som har afsløret utallige skader, har der været 
møde med forsikringsselskabet, som har stoppet yderlige undersøgelser og i stedet 
bedt om at få en pris på, hvad det vil koste at trække helt nye kabler og udskifte det 
ødelagte styresystem og dekodere. 
 
Vi har nu set prisen for dette. Udskiftningen af styresystem, 5,6 km kabel og et antal 
dekodere vil samlet beløbe sig til godt 700 tDKK (ud over de 100 tDKK, som 
forundersøgelsen har kostet). 
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Der er således tale om betydelige beløb, og seneste udvikling i sagen er, at det nu 
skal undersøges, hvad et helt nyt anlæg vil koste. Dette primært for at få afklaret, 
hvad dagsprisen på vort anlæg vil være. 
 
Det er stadig vores klare opfattelse, at vi er helt dækket ind forsikringsmæssigt – 
bortset fra en selvrisiko på 10 tDKK. 
 
 
Solcelleanlægget – tilladelser. 
 
Firmaet VI-KA, som har leveret vort solcelleanlæg, har fornyligt orienteret os om, at 
der med virkning fra 1. februar ville komme nye regler, som ville betyde, at vort 
anlæg kunne lovliggøres, uden at det var nødvendigt at nedtage og genopsætte 
dette.  
 
Vi har efterfølgende konstateret, at det er korrekt, at der er kommet nye regler 
herom. Dog har vort anlæg en sådan størrelse, at der skal indhentes ny tilladelse, 
men dette vil kunne ske uden udgifter til nedtagning og genopsætning. Det synes vi 
selvfølgelig er en fornuftig og glædelig udvikling, og det er vor forventning, at vi i 
løbet af februar kan få igangsat vort solcelleanlæg på ny, så vi kan få gang i 
egenproduktionen af el med en reduktion af el udgifterne til følge. 
 
 
Undervisning i de nye golfregler 
 
Regeludvalget - repræsenteret ved Niels Chr. Jeppesen og Bent Haugaard – har på 
det seneste gennemført et omfattende undervisningsarbejde i relation til orientering 
om de nye golfregler, der er trådt i kraft med virkning fra 1. januar i år. 
 
De enkelte klubber i klubben har således haft egne undervisningsseancer, ligesom 
klubben har arrangeret 2 undervisningsaftener for medlemmerne. Hedeselskabet har 
i den forbindelse været så venlige at stille lokaler til rådighed. 
 
Begge aftener på Hedeselskabet er fuldt tegnet, og det må påregnes, at der bliver 
behov for yderligere en undervisningsaften i klubben. Når den endelige dato er 
kendt, vil der blive informeret om dette. 
 
 
Klubmøde med Thomas Bjørn 
 
Som det er bekendt, er det via Claus Hermann lykkedes at få Thomas Bjørn til byen. 
Arrangementet med den vindende Ryder Cup kaptajn finder sted den 21. februar i 
BDO Loungen på Tingvej. Klubbens medlemmer kan deltage med 50 kr. rabat, og vi 
håber, at mange vil benytte sig af chancen for at møde Thomas Bjørn.  Medlemmer 
af klubberne i Tange og Hjarbæk har fået samme tilbud.  
 
Forud for mødet med Thomas Bjørn afholder erhvervsklubben et møde med 
deltagelse af Thomas Nielsen fra Himmerland  og Flemming Akstrup. De vil orientere 
om den kommende Made in Denmark event, hvor Viborg som by nu vil blive forsøgt 
inddraget som overnatningssted for nogle af spillerne.  
 
 
Andet. 
 
MA orienterede om, at enkelte medlemmer har søgt om at blive udmeldt, efter at 
den officielle frist for udmeldelse er overskredet. Dette er blevet accepteret, hvis det 
er sygdom, der har været begrundelsen. Ellers forsøger vi at holde fast i, at 
vedtægternes bestemmelse om frist for udmeldelse eller ændring af medlemskab 
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skal overholdes. Det betyder, at udmeldelse eller ændring af medlemskab således 
skal ske inden udgangen af november måned, såfremt det skal have virkning for det 
kommende klubår. 
 
MA meddelte videre, at der nu som en forsøgsordning er blevet opsat belysning og 
projektører på nogle af udslagsstederne på driving rangen, så der er mulighed for at 
træne efter mørkets frembrud og det samtidig er muligt at få en fornemmelse af 
boldflugten. 
 
I forbindelse med den årlige handicapregulering kunne det konstateres, at mere end 
300 af vore medlemmer ikke har indleveret så mange scores, at man kan opretholde 
sit EGA handicap. Vi har betydelige udgifter til indkøb af scorekort og til toner i 
printeren til udskrivning af scorekort. Vi vil derfor opfordre til, at man ikke 
automatisk udskriver scorekort, såfremt man ikke har til hensigt at benytte disse. 
 
 

19-012 Årsrapport 2018 med revisionsprotokol. 
 

MA meddelte indledningsvis, at årsrapporten for 2018 nu havde været forelagt  
klubbens eksterne revisor, som havde påtegnet den uden bemærkninger.  
 
Årsrapporten var forud for bestyrelsesmødet udsendt til bestyrelsen, og materialet 
blev derfor kun gennemgået i hovedpunkter. 
 
Det er en kendsgerning, at indtægterne fra medlemmerne viser en faldende tendens 
over tid. Indtægterne herfra ligger således i 2018 godt 600 tDKK under niveauet i 
2013. 
 
Denne tendens må især tilskrives udviklingen i fleks-medlemskaberne, hvor en større 
andel af medlemsskaren tidligere var fuldtbetalende medlemmer. 
 
Årsresultatet i 2018 endte med et lille overskud på 14 tDKK. Som vi tidligere har 
informeret om, har den tørre sommer betydet betragtelige udgifter til vandafgift (ca 
210 tDKK), ligesom greenfeeindtægterne har ligget under det budgetterede. Det er 
vores skøn, at dette også kan tilskrives den varme sommer, som ikke har animeret 
til golfspil på afsvedne fairways. 
 
Kontingentindtægterne har ligeledes ikke nået det oprindeligt forventede. Specielt 
var vi for optimistiske mht. kontingentindtægterne fra prøvemedlemmerne. Antallet 
af prøvemedlemmer har været tilfredsstillende, men indmeldelserne er sket senere 
på året end forventet. Dette har betydet, at indmeldelserne først er sket, på et 
tidspunkt, hvor der har været rabat på kontingentet. 
 
Årsrapporten vil blive offentliggjort forud for generalforsamlingen, hvor regnskabet 
vil blive fremlagt. 
 
 

19-013 Budgetudkast 2019, herunder drøftelse af besparelsesmuligheder. 
 

 Budgetudkastet havde ligeledes været udsendt på forhånd til bestyrelsen og blev 
derfor ikke gennemgået minutiøst. 

 
Der forventes for indeværende år et positivt resultat på 285 tDKK samt en 
likviditetsforbedring på 214 tDKK. 
 
I dette resultat er effekten af kontingentreguleringen for 2019 indarbejdet.   
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Som nævnt er indtægterne fra medlemmerne stagnerende, og der var en drøftelse af 
mulighederne for at skabe indtægter fra andre kilder. 
 
Derudover vil vi bestræbe os på at finde besparelser på den løbende drift. Erfaringen 
viser, at der altid kommer overraskelser i løbet af sæsonen, så det vil være ønskeligt 
med en lidt større sikkerhedsmargin i relation til at kunne konsolidere klubben. 
 
MA oplyste, at der først laves en budgetopfølgning for indeværende år efter 
udgangen af februar måned. 
 
 

19-014.  Medlemsstatus 
 

VV havde på forhånd udsendt oversigt over medlemssituationen opgjort pr. den 1. 
februar.  
 
Pr. denne dato var den samlede medlemsskare på 1.140. I forhold til situationen ved 
årets indgang var der tale om et fald på 27, men ser vi på situationen i forhold til 
opgørelsen medio februar 2018 ligger vi 15 over dette niveau. Antallet af passive 
medlemmer er for nedadgående, så antallet af aktive spillere er stigende. 
 
Det samlede antal fleksmedlemmer ligger højt, og det kan overvejes, om vi skal 
indføre en grænse for, hvor mange fleksmedlemmer vi vil have, så 
kontingentgrundlaget ikke udhules yderligere. 
 
Vi bør samtidig blive bedre til at opfordre nye medlemmer til at tegne et fuldgyldigt 
medlemskab, når man har erhvervet sin banetilladelse. 
 
Et element heri er at sikre, at klubber i klubben er åbne for at få integreret nye 
spillere. 
 
 

19-015 Sponsorer 
 

 Der var en kort drøftelse af sponsor situationen. Det kan heldigvis konstateres, at 
alle tidligere sponsorer har ønsket at fortsætte. CJ oplyste, at der derud over er 
kommet et par nye sponsorer til, ligesom der er stigning i antallet af medlemmer i 
erhvervsklubben. 
 
 

19-016 Rapportering fra udvalgene 
 

 SB oplyste, at det er lykkedes at finde yderligere sponsormidler, så der kan tilkøbes 
flere trøjer til juniorerne. 
 
Eliten påbegynder træningen den 16. marts. Forud for dette skal elitespillerne inden 
den 1. marts indsende deres planer for deltagelse i turneringer i den kommende 
sæson. 
 
Fra begynderudvalget kunne ABJ oplyse, at udvalget holder det første møde i år den 
28. februar. Efterfølgende afholdes møde med hjælperne i ”Fyraftensgolfen”. 
 
Begynderfolderen har undergået en mindre revision, men er nu klar til at blive 
publiceret. 
 
Der afholdes åbent hus for nye medlemmer den 23. marts, og torsdagene 11. og 25. 
april samt 2. maj holdes åbne torsdage. 
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Den første torsdag i hver måned vil der blive holdt opsamlinger, hvor nye 
medlemmer kan møde mentorerne og få disse tilknyttet i det videre begynderforløb. 
 
VV kunne oplyse, at turneringskalenderen for 2019 nu er på plads. Der har været 
stor velvilje til at stille sig til rådighed som turneringsledere og hjælpere ved 
afviklingen af turneringerne, og der er nu fundet hjælp til alle turneringer. 
 
MA supplerede med, at det ville være ønskeligt, om der kunne laves et 
klubarrangement 1 gang om måneden og nævnte i den forbindelse, at der nu er 
planlagt åbningsturnering med efterfølgende fest i april, der arbejdes på et 
arrangement med Karsten Maes i forbindelse med en demodag til afvikling i maj eller 
juni, og vi har tidligere talt om et klubmøde med en vandretur på anlægget med en 
naturvejleder og efterfølgende let forplejning i greenkeepergården. Så vi er på vej.  
 
 

19-017 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner. 
 

 PK meddelte, at der jo – årstiden taget i betragtning – ikke var den store aktivitet på 
banen. Dog var der som nævnt, nu opsat belysning på driving rangen. 

 
 PK havde ligeledes været involveret i forbindelse med Danregns gennemgang af det 
ødelagte vandingsanlæg. 

 
 For nyligt havde der været et hold greenkeeperelever fra Sandmosen på besøg i 
greenkeepergården, og PK oplyste, at han er i gang med et lederuddannelsesforløb, 
der afvikles på skolen i Sandmosen. 
 
Fra trænerside oplyste NEH, at Troels snart er tilbage efter sit skoleforløb.  
 
Ellers meddelte NEH, at der afholdes udsalg i den kommende weekend, og man er i 
øvrigt ved at gøre klar til ”Ferie for Alle”, som afvikles i Messecenter Herning i 
dagene 22. – 24. februar. 
 
 

19-018 Eventuelt 
 

 SB havde fået en henvendelse fra ungdomsudvalget om afvikling af en 
kredsturnering for juniorer på vores anlæg en søndag i juni måned. Der ville i den 
forbindelse blive brug for at blokere et par timer efter kl. 14. Der var enighed om at 
dette kunne accepteres. 
 
MA oplyste afslutningsvis, at det var aftalt med klubber i klubben, at 18 hullers 
banen friholdes for ugedagsturneringerne i den uge, hvor der spilles Made in 
Denmark på Europa Touren.  
 
Viborg Kommune arbejder stærkt på at få Viborg by involveret som overnatningssted 
for spillere og gæster, og vi håber med aftalen med klubber i klubben at kunne skabe 
plads til de greenfee spillere, der i den forbindelse vil aflægge Viborg Golfklub et 
besøg. 
 
 

 
 Mødet sluttede kl. 17.35 
 
 Referent: Verner Veedfald 


