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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
 
Tid: Torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 Turneringsansvarlig Ole Dalsgaard Sørensen (ODS) 
 
 Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 
 
Afbud fra: Sponsoransvarlig Carsten Jensen (CJ) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
19-026  Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøder 
 

 Referaterne fra bestyrelsesmødet den 6. marts og det konstituerende 
bestyrelsesmøde samme dag efter generalforsamlingen blev godkendt og 
underskrevet af bestyrelsen. 

 
 
19-027 Budgetopfølgning pr. 31.03.2019. 
 

 MA gennemgik kort hovedtendenserne i den udarbejdede budgetopfølgning efter 
årets første 3 måneder. Til sammenligning var resultatet for de samme 3 måneder 
sidste år anført. 

 
 Det kan konstateres, at vi er kommet rimeligt fra start i indeværende år. 
Kontingentindtægterne ligger pænt over niveauet sidste år. Dels som følge af 
reguleringen af kontingentsatserne for 2019, men også som følge af en positiv 
udvikling i antallet af medlemmer. På nuværende tidspunkt ligger vi således tDKK 
358 over niveauet for første kvartal 2018. 

 
 Også sponsorindtægterne og indtægterne fra erhvervsklubben er stigende. Der er på 
det seneste kommet et par nye hulsponsorer til, og der arbejdes med yderligere 
kandidater, ligesom der har været tilgang af medlemmer til erhvervsklubben. 
Bestyrelsen er glade for denne opbakning. 

 
 Vi håber på en normalisering af situationen på greenfee området, som var hårdt 
ramt under tørken sidste år, og kan heldigvis også her konstatere, at vi er kommet 
godt fra start i år. 

 
 Så alt i alt kan vi konstatere en positiv udvikling på indtægtssiden. 
 

 På omkostningssiden udgør udgifterne til drift af banen naturligt en væsentlig andel. 
 Vi holder os dog under budgettet for årets første 3 måneder. Det må dog forventes, 
at arbejdet med at retablere vore beskadigede fairways efter sidste sommers tørke, 
kan give øgede udgifter til banedriften som følge heraf. 
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Vi har heldigvis fået vort solcelleanlæg på greenkeepergården lovliggjort og sat i drift 
igen, således at vi fremadrettet kan reducere vore udgifter til el. 
 
Under driften af sekretariatet vægter udgifterne til edb en del, og der har været en 
mindre overskridelse, som dog forventes at blive udlignet over året, da der har 
været en del betalinger i første kvartal, som vedrører hele året. 
 
MA tilføjede i den forbindelse, at vi har et behov for at få opgraderet en af pc’erne på 
sekretariatet, ligesom der er udtrykt ønske om, at computeren i 
turneringslederrummet bliver udskiftet. Der arbejdes på en løsning af begge 
problemstillinger. 
 
Udgifterne til produktion af scorekort er traditionelt også høje. Vi har netop afgivet 
bestilling på et større oplag, hvor de nyeste hulsponsorer er påført. Vi opfordrer dog 
fortsat til, at man ikke printer fortrykte scorekort ud, hvis man ikke har til hensigt at 
bruge dem, men i stedet benytter de kopierede scorekort, som ligger i inforummet. 
Vi kan konstatere, at dette også sker i større og større omfang, ligesom flere og flere 
bruger deres mobiltelefon til registrering af scoren.  
 
 

19-028 Orientering fra Forretningsudvalget (FU). 
 
  
 Amatør og Ordensudvalget – medlemmer af udvalget 
 

 Amatør- og Ordensudvalget blev nedsat tilbage i 2010, hvor Bente Knudsen, Thomas 
Hansen og Peter Lilholt blev udpeget som medlemmer med Peter Lilholt som 
formand for udvalget. Udvalgets medlemmer udpeges for en 4 årig periode og kan 
genvælges. 

 
 I forbindelse med behandlingen af en verserende sag i Amatør- og Ordensudvalget 
har det vist sig, at medlemssammensætningen i udvalget ikke er blevet ajourført, 
efter at Bente Knudsen har meldt sig ud af klubben. 

 
 Samtidig har det kunnet konstateres, at der ikke formelt er sket en genudpegning af 
udvalgets medlemmer i 2014 og senest i 2018.  
 
Efter indstilling fra Amatør- og Ordensudvalget foreslås Henrik Præstgaard som nyt 
medlem i stedet for Bente Knudsen. Henrik Præstgaard er dommer ved Retten I 
Randers.  
 
FU har haft møde med Amatør- og Ordensudvalget og Henrik Præstgaard, og 
forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at Henrik Præstgaard indtræder i 
udvalget. 
 
Bestyrelsen var enig heri, og Henrik Præstgaard er hermed nyt medlem af Amatør- 
og ordensudvalget, som dermed består af Peter Lilholt, Thomas Hansen og Henrik 
Præstgaard. 
 
Samtidig konfirmerede bestyrelsen, at udvalget nu formelt kan anses for genudpeget 
frem til 2022. 

 
  
 Udslagssteder 
 

 Driving rangen benyttes heldigvis i stort omfang. Flere og flere benytter også 
muligheden for at slå ud fra ”skovenden”, hvor man samtidig er tæt på øveområdet i 
skoven. 
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 Når der slås med driver fra udslagsstederne i enden med de overdækkede 
  udslagspladser, er der risiko for at få boldene tæt på sig, hvis man opholder sig på 
 græsområdet i ”skovenden” foran volden. 
 

 Bestyrelsen skal derfor på det kraftigste opfordre til, at udslag fra ”skovenden” kun 
finder sted, når man står på volden. Samtidig skal det indskærpes, at man 
naturligvis skal være opmærksom på, om der er risiko for at ramme personer, der 
måtte opholde sig i ”skovenden” – specielt når der trænes med driver. 
 
 
Klubhuset. 
 
MA orienterede om, at realiseringen af de overvejelser, der har været om en mere 
omfattende renovering af vore omklædningsfaciliteter må skubbes ud i fremtiden. 
Løsningen vil blive bekostelig. 
 
Derimod har det nu højere prioritet at få udvidet spikebaren og eventuelt få denne 
integreret med en overdækning af dele af gårdområdet. Herved skabes der mere 
plads og bedre rammer til medlemmerne, når cafeen benyttes til selskaber, ligesom 
en overdækning vil give en bedre mulighed for at udnytte gårdarealet i en større del 
af sæsonen. 
 
ODS går nu i gang med at undersøge, hvilke løsningsmuligheder der måtte være og 
de økonomiske konsekvenser heraf. 
 
Overvejelserne om at indrette rummet over omklædningsrummene til et mødelokale 
er ikke skrinlagt, men vil også kræve sikret finansiering inden igangsætning. 
 
 
Banen – vandingsanlægget. 
 
MA og PK kunne meddele, at vandingsanlægget nu kører igen, efter at styresystemet 
og ledningsnettet er blevet udskiftet efter de skader, som et  lynnedslag forårsagede  
sidste sommer. 
 
PK oplyste, at der dog stadig mangler en grundig instruktion i funktionaliteten og 
mulighederne i den nye styringsenhed. Men anlægget fungerer og bruges nu i fuldt 
omfang. 
 
 
Medlemsarrangement med Karsten Maas 
 
Det er lykkedes at få en aftale med Karsten Maas, som ”optræder” med trick golf. 
Arrangementet vil finde sted den 23. juni. Alle medlemmer er velkommen til 
arrangementet. Ungdomsafdelingen vil benytte dagen og besøget af Carsten Maas til 
et udvidet arrangement for juniorerne. 
 
 
Forsikringsforhold 
 
MA orienterede om, at FU har afholdt et par møder med forsikringsselskabet Tryg, 
som har indgået en aftale med DGU om forsikring af landets golfklubber. 
 
Viborg Golfklub har tidligere benyttet Tryg, men for et par år siden indgik klubben en 
rådgivningsaftale med forsikringsmægleren Willis. I den forbindelse blev vore 
forsikringer flyttet til Codan. 
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Tryg er meget interesseret i at få flest mulig af landets golfklubber med under 
ordningen. Tryg er indstillet på at matche de præmier, vi betaler andet steds, 
ligesom dækningerne bliver mindst lige så gode, som dem vi har i dag, samtidig med 
at selvrisikoen vil være lidt lavere.  
 
Et andet argument for at skifte til Tryg er, at der ydes bonus, uanset om man har 
haft skader eller ej. 
 
Da vi samtidig ikke føler, at vi har fået den bedste rådgivning fra Willis, er det FU’s 
indstilling, at vi opsiger aftalen med denne forsikringsmægler og flytter 
forsikringerne til Tryg. 
 
Bestyrelsen var enig heri. 
 
 
Aftale med Hvalpsund Golfklub 
 
MA, NEH og VV har i marts afholdt møder med repræsentanter for golfklubben i 
Hvalpsund, som gerne ser et tættere samarbejde med Viborg Golfklub. 
 
Hvalpsund indfører nu en fast sats på kr. 250 på greenfee i stedet for de mange 
samarbejdsaftaler om reduceret greenfee. I det tættere samarbejdes ånd mellem 
vore to klubber, er det aftalt, at vi gensidigt kan spille på hinandens baner mod 
betaling af en greenfee på kr. 175. Vi håber, at mange vil benytte sig af dette tilbud. 
Denne aftale træder i kraft med virkning fra 1. maj. 
 
Hvalpsund Golfklub har 10 års jubilæum i år. I den forbindelse er vi inviteret til at 
deltage i en turnering den 19. maj. Vi håber at kunne være repræsenteret med 40-
50 deltagere. Der er opslag om denne turnering flere steder i klubben, og vi håber at 
få mange deltagere. Tilmelding skal ske direkte til Hvalpsund Golfklub, jfr. opslaget. 
 
Senere på året forsøges det at lave en venskabsturnering, hvor man over 2 dage 
spiller begge baner med gennemgående vindere. De endelige detaljer herom er 
endnu ikke fastlagt. Det er tanken, at denne turnering skal være årligt 
tilbagevendende. 
 
 
Møde i arbejdsmiljøgruppen 
 
Arbejdsmiljøgruppen har afholdt møde den 29. marts.  
 
Arbejdstilsynet var på besøg sidste efterår, og der var ingen anmærkninger, hvorfor 
klubben fik en positiv smiley gældende for de næste 3 år.  
 
På arbejdsmiljøgruppens møde i 2018 var den væsentligste problemstilling, hvordan 
man kan undgå tunge løft og vrid i ryggen (f.eks. ved tømning af græskasser og ved 
boldopsamling). I den forbindelse blev der indført midlertidige foranstaltninger til 
sikring af, at der ikke opstår slidskader. 
 
Disse foranstaltninger var netop midlertidige, og udvalget var enig om, at der skal 
sikres en permanent løsning af problemområdet.  
 
Der skal således findes en løsning, så boldopsamling og tømning af kasserne kan ske 
uden løft, ligesom løft af kontravægte til traktoren, når der prikkes greens, skal 
kunne ske ubesværet. 
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Jfr. dagsordenens pkt. 19-031 arbejdes der nu med undersøgelse af mulighederne. 
Det er aftalt, at mulighederne skal være afdækket inden 1. juli, så der herefter kan 
træffes beslutning om en løsning. 
 
 
 
Salg af greenfee 
 
I ugen, hvor Made in Denmark afholdes, har vi lavet et tilbud om at spille 2 gange 
greenfee med tilhørende bespisning i cafeen. Vi har annonceret kraftigt i Golfavisen 
og Golfmagasinet herom, og har allerede modtaget flere henvendelser om 
reservation af tider. Vi håber endnu flere vil komme til, når vi nærmer os ugen. 
Klubber i klubben har velvilligt indvilget i at flytte deres ugematcher til 9-hullers 
banen for at give mest mulig plads til gæsterne denne uge. 
 
Der var en drøftelse af, hvorvidt klubben i større omfang skulle anvende sådanne 
tilbud. Da indtjeningen til klubben er begrænset, og der i øvrigt ser ud til at være 
pænt besøg af greenfee gæster allerede, afventer vi udviklingen heri, inden der 
sættes yderligere i gang.  
 

 
19-029 Medlemsstatus. 
 

 VV gennemgik den pr. 22. april udarbejdede medlemsstatistik. Vi er pt. 1197 
medlemmer. Siden årsskiftet har der været en tilvækst på 30, og siden opgørelsen i 
marts er tilvæksten på 56. Der er en fin tilgang af nye prøvemedlemmer, men det er 
også glædeligt at se, at antallet af fuldt betalende seniorer er for opadgående. 
 
Bestyrelsen var meget tillfreds med udviklingen så tidligt på sæsonen. 
 
 

19-030 Rapportering fra udvalgene. 
 

 SB orienterede om, at elitespillerne hen over påskedagene havde spillet 
udtagelsesturneringer, og elieholdene er nu sat. 

 
 Der har været en henvendelse fra DGU om deltagelse i Short Game Challenge, som 
tidligere var en turneringsform forbeholdt juniorerne. 

 
 De senere år har deltagelsen heri dog været begrænset, og turneringsformatet er nu 
tilrettet, så alle kan deltage uanset alder. 

 
 Det er dog for sent at tilmelde sig for i år, men SB er villig til at opsætte banen, 
såfremt der fremadrettet er interesse heri. Det er en god træningsøvelse. Vi 
kontakter Klubber i klubben, om de vil undersøge interessen, inden vi tager endelig 
stilling. 
 
Fra begynderudvalget orienterede ABJ om, at tilmelding til lørdagsturneringerne på 
par 3 banen nu skal ske senest torsdag, så der bliver bedre mulighed for at sikre 
tilstrækkeligt med hjælpere til afviklingen. 
 
Turneringen Fyraftensgolf, der afvikles over 9 huller om torsdagen er nu skudt i gang 
igen, og der håbes på god deltagelse – også fra mere øvede spillere. 
 
Det første Åbent hus arrangement havde været en stor succes. Der mødte 32 op, og 
omkring halvdelen ønskede med det samme at købe et prøvemedlemskab. Det er 
håbet, at også Golfens Dag den 28. april vil få stor tilslutning. 
 



 

 6 

 
19-031 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

 PK orienterede om, at der med virkning fra 1. maj starter en elev fra Hauredal 
Landbrugsskole i et forløb over foreløbig 3 måneder. Ansættelsen er uden 
omkostninger for klubben. 
 
Når det gælder forholdene på banen orienterede PK om, at den lange periode med 
tørke og lave temperaturer om natten har betydet, at græsset har haft svært ved at 
komme i gang vækstmæssigt. Der skal vand og højere nattemperaturer til. 
 
Greens er blevet vertikalskåret første gang. Dette skal ske igen, hvorefter greens 
bliver topdresset. Der mangler også vækst i græsset på greens. 
 
Man går nu i gang med at se på, hvorledes fairways kan retableres. Man vil forsøge 
sig lidt frem for at se effekten, inden de store områder tages under behandling.  
 
Bag greenen på hul 15 står der en del grantræer, som ikke passer ind. Kommunen 
har oplyst, at disse træer bør fældes, og det vil give mere lys på greenen. 
 
På det område, hvor udvidelsen af par 3 banen planlægges, er der nu sket fældning 
af et læbælte på tværs af området. Kommunen har sørget for fældningen. Klubben 
skal herefter selv sørge for fjernelse af rødderne. Der skal i den forbindelse ske en 
dybdefræsning, som vil koste lidt. 
 
I baneudvalget har man brugt resultaterne i Golfsporet for at se mulighederne for 
mindre ændringer på banen. Det kan eksempelvis være omlægning af visse bunkers, 
til græsbunkers, hvis de sjældent ”besøges” af spillerne.  
 
Der er nu opsat en ”gåseskræmmer” bag teestedet på hul 9. Det er et forsøg i 
samarbejde med DGU. Apparatet udsender skræmmelyde, som forhåbentlig kan få 
gæs, måger og råger til at holde sig på afstand af vores bane. 
 
PK viste eksempler på forskellige muligheder for afstandsmarkeringer til brug for 
driving rangen, hvor de nuværende flag hænger noget i laser. Bestyrelsen var mest 
stemt for løsningen, hvor der opsættes aluminiumsrør med forskellig farvemarkering 
i toppen. 
 
Herefter orienterede PK om sonderingerne omkring en løsning af de 
arbejdsmiljømæssige problemstillinger vedrørende løft af frontvægte og kurve ved 
boldopsamling, jfr. drøftelserne i Arbejdsmiljøgruppen. 
 
Problemet med løft af frontvægte til traktoren kan løses ved tilkøb af en frontlift. 
Udgiften hertil tages ind som en del af leasingydelsen på traktoren. 
 
PK præsenterede en løsningsmodel for aflæsning af indsamlede bolde, så løft 
undgås. 
 
Den præsenterede model koster godt tDKK 100 + moms, men vil være betydeligt 
billigere end en løsning, hvor der anvendes robotter til indsamling af bolde og 
klipning af driving rangen. Her vil udgiften være ca. 4 gange så stor. 
 
Det blev besluttet, at PK nu anmoder FSH Machines om at afgive et konkret tilbud på 
den præsenterede løsning. 
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19-032 Eventuelt 
 
  
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
 
 
  
 Mødet sluttede kl. 19.15 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 
 

 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


