
 

 1 

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Onsdag den 6. marts 2019 kl. 17.00 
 
 
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) 
 
 
19-019 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. februar blev godkendt og underskrevet. 
 
 
19-020 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
  

Generalforsamlingen 
 

Der var en kort drøftelse af praktikken på den efterfølgende generalforsamling. MA 
orienterede om, at han i forlængelse af Henrik Maragers forslag om at 
generalforsamlingen skulle tage stilling til, hvorvidt der fremover skulle være 
mulighed for at spille til sommergreens om vinteren, havde kontaktet Henrik 
Marager og fået en aftale om, at forslaget trækkes, idet banens drift er et 
bestyrelsesanliggende og ikke et område, som generalforsamlingen kan tage stilling 
til.  
 
Det var samtidig aftalt, at bestyrelsen vil imødekomme forslagsstiller og nedsætte et 
udvalg med både interne og eksterne deltagere for en analyse af fordele og ulemper 
ved at holde sommergreens åbne om vinteren. Også de økonomiske konsekvenser 
skal indgå i denne analyse. 
 
MA orienterede videre om, at vi i forbindelse med udarbejdelsen af indkaldelsen til 
generalforsamlingen, hvori indgår et forslag til vedtægtsændringer, var blevet gjort 
opmærksom på, at vedtægterne foreskriver, at vedtægtsændringer skal godkendes 
af DGU. 
 
Vi har derfor forud for generalforsamlingen indhentet denne godkendelse hos DGU. 
Ved en senere revision af vore vedtægter bør denne passus fjernes, idet DGU ikke 
normalt skal involveres ved fastlæggelse af klubbernes vedtægter. 
 
 
Klubhuset. 
 
MA orienterede om, at FU siden forrige bestyrelsesmøde har haft møde med 
repræsentanter fra Viborg Kommune i spørgsmålet om klubbens muligheder for at 
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kunne overtage forbygningen, som ejes af kommunen. Kommunen er indstillet på at 
tilskøde os ejendommen mod at betale en pris på tDKK 500. Dette synes vi dog er 
en høj pris. 
 
FU har i den forbindelse forespurgt kommunen, om de eventuelt kunne være 
interesseret i at købe klubbens areal på ca 6,5 ha, der bl.a. omfatter skoven 
bag greenkeepergården. Dette har kommunen imidlertid ingen interesse i. 
 
Der har efterfølgende været afholdt møde med Viborg Idrætsråd, som støtter os i 
synspunktet om, at det er en høj pris, kommunen forlanger for stuehuset. 
 
Vi har orienteret Idrætsrådet om vore ønsker om at modernisere 
omklædningsfaciliteterne og om muligt få indrettet et mødelokale på 1. sal over 
omklædningsrummene ved at inddrage loftsrummet, som i dag primært bruges til 
depot. Et sådant mødelokale vil både kunne bruges af klubbens medlemmer og af 
cafeen ved mindre selskaber. 
 
Idrætsrådet er meget positive og har indikeret, at der bør kunne findes puljemidler 
hos det offentlige. Specielt når det gælder energiforbedringerne ved ombygning af 
omklædningsrummene. 
 
Vi har derfor – i hast – indhentet et foreløbigt overslag på en pris på en renovering i 
håbet om, at der allerede i år kan blive afsat midler hertil hos kommunen. 
 
Vi har ofte problemer med vand og mudder på fliserne ved indgangen til gården, når 
der falder megen regn. Vi har behov for at få lavet et afløb og en afskærmning, så 
disse gener undgås fremover. I den forbindelse drøftede bestyrelsen, om 
støvproblemerne på parkeringspladsen kunne dæmpes ved at lave et asfalteret 
kørespor og dække restarealerne med granitskærver. Det er dog uklart, hvad en 
sådan løsning vil koste. 
 
 
Vandingsanlægget. 
 
Firmaet Danregn er i øjeblikket i gang med at nedlægge nye kabler på fairways (i alt 
5,6 km kabel) til brug for styringen af vort vandingsanlæg. Styresystemet og 
ledningerne blev sidste sommer ødelagt ved et lynnedslag, hvorefter vanding af 
greens og teesteder har skullet foregå manuelt. 
 
Skaden er anmeldt til vort forsikringsselskab, som heldigvis har accepteret skaden, 
således at vores udgift primært bliver selvrisikoen på tDKK 10. Udgiften til nyt 
styresystem og nye kabler nærmer sig tDKK 800. 
 
 
Solcelleanlægget 
 
Gennem vores sponsor Elcon er det nu lykkedes at få en godkendelse af vort 
solcelleanlæg, uden at det har været nødvendigt at nedtage og genopsætte dette, 
som der ellers oprindeligt var stillet krav om. MA kunne glædeligt oplyse, at der 
netop i går var sket tilslutning af vort anlæg igen, så vi nu selv kan producere strøm, 
hvorved de fremtidige el udgifter alt andet lige bør blive reduceret.  
 
 
Andet. 
 
MA oplyste, at vi tidligere på ugen har haft besøg af en repræsentant fra Tryg. Vi har 
tidligere været forsikret i Tryg, og da Tryg har indgået en samarbejdsaftale med 
DGU, ser man selvfølgelig gerne, at klubben kommer ”tilbage i folden”. 
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Vi afventer nu et tilbud fra Tryg. Samtidig overvejer vi vort fremtidige samarbejde 
med forsikringsmægleren Willies. Vi har – specielt i forbindelse med 
forsikringsdækningen ved vort nylige indbrud – følt, at rådgivningen har været 
mangelfuld. Der afholdes i nærmeste fremtid møde med Willies. 
 
VV havde udarbejdet en ny medlemsstatistik pr. 6. marts. Denne viste helt uændret 
status i forhold til opgørelsen måneden før, dog med lidt forskydning mellem 
kategorierne Der var tilfredshed med medlemssituationen. 
 
MA oplyste afslutningsvis, at vi er i gang med at få lavet en flyer med et godt tilbud 
om at spille greenfee med efterfølgende frokost i Viborg Golfklub. Tilbudet skal være 
gældende i den uge, hvor Made in Denmark afvikles. Vi har en aftale med Thomas 
Nielsen fra Himmerland Golf and Country Club om et samarbejde i den forbindelse, 
og FU tager et møde med Thomas Nielsen i den nærmeste fremtid.  
 
 

19-021 Revisions protokol 
 

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollen udarbejdet af revisionsfirmaet 
Beierholm. 
 
 

19-022 Rapportering fra udvalgene 
 

Fra begynderudvalget kunne ABJ og NEH oplyse, at der nu var styr på bemandingen 
af turneringsledelsesopgaverne ved sæsonens Fyraftensgolf. Der er fundet et godt 
korps af hjælpere til at løfte denne opgave. 

 
Begynderudvalget havde haft et opstart møde, hvor der var kommet et forslag om 
”cafe samlinger”, med mulighed for f.eks. at få oplysning om behov for udstyr, 
håndteringen af Golfbox og andre praktiske spørgsmål, som nybegyndere naturligt 
stiller.  
 
ABJ og NEH så positivt på dette forslag, som kan være med til at fastholde 
nybegynderne. 
 
SB oplyste, at eliten starter sæsonen førstkommende søndag, hvor der er en samling 
for elitespillerne. Der vil blive tale om andre aktiviteter end golf. 
 
SB supplerede med, at der nu foreligger turneringsplaner fra de fleste elitespillere, 
og det ser umiddelbart fornuftigt ud.  
 
 

19-023 Rapportering fra Chefgreenkeeper og træner 
 

PK orienterede om, at man nu har påbegyndt prikningen af greens på Combibanen. 
Der udestår fortsat lidt arbejde, og den megen regn, der fortsat er udsigt til, kan 
forsinke arbejdet. 

 
 
19-024 Eventuelt 
 
 Under dette punkt blev de kommende bestyrelsesmøder fastlagt til følgende datoer: 
 
 25. april  kl. 17.00 
 15. maj  kl. 17.00 
 20. juni  kl. 17.00 
 2. august  kl. 09.00 (med efterfølgende golfspil) 
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 12. september Kl. 17.00 
 
 Der var ikke andre emner til drøftelse under dette punkt. 
 
  

 
Mødet sluttede kl. 17.50 
 
Referent: Verner Veedfald 

 
 

    
 
 
 

  
 


