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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub. 
 
 
Tid: Onsdag den 15. maj 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) 
 
 Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 
Afbud fra: Turneringsansvarlig Ole Dalsgaard Sørensen (ODS) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
 
19-033 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. april blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
 
 

19-034 Budgetopfølgning pr. 30.04.2019 
  

Den pr. 30. april udarbejdede budgetopfølgning blev kort gennemgået. MA 
orienterede i den forbindelse om, at kontingentindtægterne allerede nu er i mål i 
forhold til årsbudgettet. Det er glædeligt. Dog skal det tilføjes, at vi pt. er i gang 
med at gennemgå restancelisten. Dette vil givet medføre visse tilbageførsler, men 
samtidig har vi endnu ikke fået den positive effekt af de kontingenter, der kommer i 
forlængelse af indmeldelser fra de igangværende prøvemedlemmer. Det er derfor 
fortsat vores opfattelse, at årsbudgettet nås, når det gælder kontingentindtægter. 
 
Indtægterne fra sponsorer ligger marginalt under budget. Der mangler fortsat 
enkelte bogføringer, så afvigelsen skyldes primært periodiseringer. 
 
Der har været en pæn tilvækst, når det gælder erhvervsklubben, og for nærværende 
ligger indtægterne herfra lidt over det budgetterede niveau. 
 
Indtægterne fra greenfee ligger efter april måned pænt over budgettet og også 
betydeligt bedre end ved samme tidspunkt sidste år. Vi håber den positive tendens 
her vil fortsætte. 
 
På omkostningssiden ligger lønudgifterne vedrørende drift af banen lidt over 
budgettet. Der er primært tale om øgede udgifter til efteruddannelse og bidrag til 
GLSA. 
 
Udgifterne til selve driften af banen ligger stort set på budget, og de konstaterede 
afvigelser kan tilskrives periodeforskydninger. 
 
Udgifterne til drift af greenkeepergården ligger lidt under budget, og vi er spændt på 
at se effekten af genopstarten af vores solcelleanlæg. Vi har endnu ikke fået 
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regningen på el for april måned, men forventer at se en positiv effekt på el 
udgifterne fremover. 
 
Samlet ser resultatet af årets første 4 måneder ganske positivt ud – ikke mindst i 
forhold til samme periode i 2018. 
 
En medvirkende årsag er dog, at der endnu ikke er taget hensyn til de udgifter, som 
genereres via erhvervsklubben, ligesom der mangler enkelte udgifter vedrørende 
festen i forbindelse med åbningsturneringen. Udgifterne for sidstnævnte medtages i 
maj måned. 
 
Efter at have korrigeret det bogførte resultat med disse kendte udgiftsposter, kan 
der konstateres et resultat for peroden januar til april, som ligger ca. tDKK 125 over 
budgettet. I forhold til 2018 er der tale om en forbedring på tDKK 285. 
 
MA pointerede dog, at vi nok skal hen omkring 30. juni og budgetopfølgningen der, 
for at vi kan sige noget mere sikkert omkring den økonomiske status og 
forventninger for året. 
 
 

19-035 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
 Klubhuset 
 

Set i lyset af, at cafeen ofte er optaget med selskaber, aktualiseres det mere og 
mere, at vi har behov for yderligere kapacitet, så der bliver mere serveringsplads til 
medlemmer. 

 
Det er derfor bestyrelsens ønske at foretage en udvidelse af den nuværende 
spikebar. Dette kan eventuelt ske ved at forlænge spikebaren, så der laves et 
overdækket område helt over til det gamle stuehus. 

 
ODS er gået i gang med at undersøge muligheder og økonomi heri. De første 
indikationer tyder dog på, at det ikke bliver helt billigt.  

 
Formsprog (der nu er en del af ERIK Arkitekter), udarbejdede i sin tid en masterplan 
for udvikling af klubhusfaciliteterne. Det blev besluttet, at vi kontakter firmaet for at 
få udarbejdet et skitseforslag og et overslag over, hvad der kan laves, og hvad dette 
kommer til at koste. 
 
MA orienterede videre om, at den kaffeautomat, der for nærværende står i 
spikebaren vil blive fjernet omkring 1. juli. Driften af denne automat er 
uforholdsmæssig dyr. I stedet henvises medlemmerne til at købe kaffe/kakao mv. 
direkte i cafeen, når denne har åbent. Efter lukketid stilles kaffekander frem, som 
man derefter gratis kan tage kaffe fra. 
 
Der var endelig en drøftelse af parkeringspladsen, specielt i forbindelse med 
eliteturneringer, hvor bilerne yderst i rækkerne over mod hul 9 er i farezonen. Ved 
sidste ranglisteturnering var der således 3 biler, som fik buler. 
 
Beslutningen blev, at vi afspærrer de yderste pladser, men kun når der er de omtalte 
ranglisteturneringer. 
 
 
Banen – genoprettelse af fairways. 
 
Som det måtte være de fleste bekendt, så har fairways – specielt på rød sløjfe – lidt 
meget under sidste sommers tørke. 
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PK orienterede om, at man nu har vertikalskåret de mest medtagne fairways 2 
gange. Dette har været nødvendigt for at komme ned til muldlaget, inden der kan 
sås nyt græs. 
 
Der er nu sket eftersåning af hullerne 11, 12 og 15, og der er efterfølgende 
topdresset. Herefter skal varmen og vand klare resten. 
 
Efterfølgende vil fairways på hullerne 16 og 17 få samme behandling. 
 
PK understregede, at vi fremadrettet bør have mere opmærksomhed på 
vedligeholdelsen af fairways. 
 
Vi gør i øvrigt opmærksom på, at de midlertidige lokalregler fortsat er gældende. 
Dvs. der må lægges op på fairways. Regeludvalget vil orientere medlemmerne, når 
de midlertidige lokalregler ændres.  
 
 
Henvendelse fra 9-huls medlem. 
 
I forbindelse med, at det blev besluttet at fastholde 18-huls banen på sløjferne 
gul/blå til og med uge 25, for at skåne rød sløjfe, har bestyrelsen fået en 
henvendelse fra et 9-huls medlem om muligheden for at kunne spille gul sløjfe, i 
stedet for i hele perioden at være henvist til rød sløjfe, der jo er under udbedring. 
 
Det blev besluttet, at der gives mulighed for, at 9-huls medlemmer må spille forni 
(altså gul sløjfe) på 18-huls banen efter kl. 14.00 i weekenderne til og med 
udgangen af uge 25. 
 
 
Boldopsamling 
 
Som nævnt i forrige referat skal der findes en blivende løsning på de 
arbejdsmiljømæssige problemer med tunge løft og vrid i ryggen i forbindelse med 
tømning af kurvene efter boldopsamling. Den midlertidige foranstaltning, som 
arbejdsmiljøgruppen besluttede sidste år, skal der findes en løsning på inden 1. juli. 
 
Der er indhentet tilbud på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig løsning gennem FSH 
Machines. Tilbuddet lyder på tDKK 106 plus moms (og excl. flisebelægning omkring 
den grav, hvori boldene skal vippes). 
 
FU har ansøgt erhvervsklubben om et væsentligt bidrag til anskaffelse af denne 
løsning, og det er vores forhåbning, at ansøgningen vil blive imødekommet. Selv om 
anskaffelsen måske ikke direkte kommer medlemmerne til gode, så er det dog 
væsentligt, at klubben kan overholde de arbejdsmiljømæssige forskrifter. 
 
Der skal træffes en beslutning inden 1. juli, og FU afholder sammen med PK og NEH 
møde om løsningsforslaget i den nærmeste fremtid. 
 
 
Medlemsarrangement med Karsten Maas 
 
Søndag den 23. juni kommer Karsten Maas til Viborg Golfklub, hvor han vil 
underholde med trick golf. Arrangementet er for alle klubbens medlemmer.  
 
Juniorafdelingen afholder samme dag et særskilt arrangement, hvor Karsten Maas 
deltager. 
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Der var en drøftelse af, hvilke elementer, der yderligere kunne kobles på et sådant 
medlemsarrangement. Umiddelbart blev foreslået demonstration af udstyr, og der 
kan eventuelt serveres grillmad. Der arbejdes videre med mulighederne. 
 
Arrangementet vil finde sted om eftermiddagen og slutte inden aften, så man ikke 
bliver forhindret i at deltage i Sankt Hans arrangementer. 
 
 
Hvalpsund Golfklub – jubilæumsturnering 
 
Hvalpsund Golfklub kan i år fejre 10 års jubilæum. I den forbindelse er Viborg 
Golfklubs medlemmer blevet inviteret til at deltage i en venskabsturnering mellem 
de 2 klubber. Turneringen afvikles søndag den 19. maj. 
 
Vi har annonceret med turneringen i diverse medier og har anmodet alle klubber i 
klubben om at reklamere for turneringen, så vi kan være repræsenteret med op til 
40 deltagere fra vores klub. 

 
Ved mødets afholdelse var der 26 tilmeldinger, men vi håber, at det lykkes at øge 
antallet en smule.  

 
 
Regler når banen er lukket. 
 
Når der afvikles kampe i Danmarksturneringen lukkes banen i et vist tidsrum på 
forlangende af DGU.  
 
Der har i den forbindelse ved flere lejligheder været forespørgsel fra enkelte 
medlemmer, om der kan gives tilladelse til at gå ud på bagi efter at 
divisionskampene er gået i gang. Vi har ved enkelte lejligheder give lov til dette med 
understregning af, at man skal respektere bagfra kommende spillere, der er startet 
ud, før banen er lukket, eller hvis man indhentes af divisionsspillerne, der går 
hurtigt, idet der er tale om hulspil.  
 
Dette har desværre givet turneringslederne på kampdagene nogle kedelige 
diskussioner med andre medlemmer, som også vil have lov til at starte ud på bagni. 
 
På dette grundlag – og for at fritage turneringsledelserne for disse kedelige 
diskussioner – besluttede bestyrelsen, at DGU’s anmodning om banelukning 
fremover skal efterleves i fuldt omfang. Der vil således ikke fremover blive givet 
dispensation til at starte ud på bagni, når der er divisionskampe. 
 
Vi må i stedet opfordre til, at man starter tidligt ud, inden banen lukkes, eller spiller 
på 9 huls sløjfen, alternativt vælger at prøve at spille en fremmed bane. Det drejer 
sig om 3 weekender om året. Vi håber på medlemmernes forståelse herfor. 
 
 
Salg af greenfee. 
 
PMN orienterede om, at 52 gæster indtil videre havde taget imod klubbens specielle 
tilbud om greenfee og mad i cafeen i ugen, hvor der afvikles Made in Denmark. Vi 
kan se, at der er yderligere tidsreservationer, hvor vort tilbud dog ikke har været 
afgørende. Disse gæster vil også blive præsenteret for tilbuddet ved ankomst, og alt 
i alt må vi sige, at resultatet er tilfredsstillende. 
 
ABJ forespurgte i relation til greenfee billetter modtaget i Golfmore, hvor lang tid 
disse er gældende. PMN orienterede om, at billetterne er gyldige i en 2 års periode 
fra udstedelsen. 
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Der er tilsyneladende flere, som ikke kan få adgang til deres billetter. PMN oplyste, 
at man i sådanne tilfælde skal kontakte Golfmore direkte på tlf. 70707999. 
 
 
Andet 
 
MA orienterede om, at vi netop havde indgået en netværksaftale med firmaet 
Verisure. Dette firma installerede vores alarmsystem på kontoret efter indbruddet 
tidligere på året. 
 
Den indgåede aftale indebærer, at klubben modtager et beløb på kr. 1.000 i de 
tilfælde, hvor en af klubbens medlemmer indgår aftale med Verisure om køb af et 
alarmsystem. Der vil blive orienteret nærmere om denne mulighed for at skabe 
indtægter for klubben i et kommende nyhedsbrev. 
 
ABJ oplyste, at der var kommet en henvendelse fra et par medlemmer, om der var 
mulighed for at holde sekretariatet åbent længe en enkelt dag om ugen. 
 
Selv om megen af kontakten med medlemmerne foregår pr. telefon og mail, og 
proshoppen i stort omfang bistår med udlevering af bagmærker, regelbøger mv. 
efter aftale med det enkelte medlem, så besluttede bestyrelsen forsøgsvis at holde 
sekretariatet åbent til kl. 17.00 om torsdagen. 
 
Denne ordning gælder foreløbig indtil 30. juni, hvorefter henvendelsesniveauet  
evalueres.  
 
 

19-036 Medlemsstatus 
 

VV gennemgik medlemsstatistikken opgjort pr. 13. maj. Der er fortsat tale om en 
positiv udvikling. Siden 1. januar har der været en tilgang på i alt 49 medlemmer og 
siden opgørelsen i april var yderligere 19 medlemmer kommet til. En stor del af 
tilvæksten kan dog henføres til prøvemedlemmerne. 

 
Set i forhold til tilsvarende opgørelse for et år siden, har der været en tilvækst på i 
alt 36 medlemmer. Alt i alt er bestyrelsen meget tilfreds med udviklingen. 
 
 

19-037 Rapportering fra udvalgene 
 

SB orienterede om, at de sportslige aktiviteter var kommet godt fra start i første 
spillerunde i Danmarksturneringen. 

 
Specielt vores nyoprykkede damehold i 2. division havde imponeret, idet de 
overbevisende havde vundet begge deres kampe. Førsteholdet på herresiden havde 
tabt den første kamp og vundet den anden. 
 
Også vort veteranhold i 1. Division var kommet fint i gang og havde opnået 3 ud af 4 
mulige points i deres første 2 kampe. 
 
Vore øvrige hold i Danmarksturneringen havde indledt turneringen med mere 
beskedne resultater. 
 
Det blev aftalt, at vi fremover orienterer om resultaterne efter divisionsmatcherne i 
en nyhed, som lægges på klubbens hjemmeside. SB tilbød at sørge for et oplæg i 
den forbindelse. 
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Da begynderafdelingen godt kan bruge nogle flere hjælpere til at sikre de mange 
prøvemedlemmer en god introduktion til golfspillet, vil SB endnu engang spørge 
elitespillerne, om de vil bistå ved afviklingen af lørdagsturneringerne. 
 
SB anmodede om, at han og FU i fællesskab revurderer retningslinjerne for dækning 
af udgifter for elite- og talentprojektspillere ved deltagelse i turneringer. 
 
Fra begynderudvalget orienterede ABJ om, at det går rigtig fornuftigt med 
begynderne. Mange møder op til lørdagsturneringerne. 
 
Der er efterhånden skabt et godt korps af mentorer. ABJ orienterede i den 
forbindelse om, at Jørgen Villy Jarsskov nu har fået opgaven med at fordele 
mentorer til de nye medlemmer. 
 
Tilslutningen til 9 hullers turneringen om lørdagen er god. Dog tyder det på, at lidt 
for mange spillere med lavere handicap stiller op, hvilket reducerer de mindre 
rutinerede spillere fra at komme i præmierækken. ABJ opfordrede i stedet til, at de 
mere øvede spillere tilmeldte sig Fyraftensgolfen om torsdagen. 
 
Inden sommerferien evalueres hele setup’et omkring mentorordningen og 
Fyraftensgolfen. 
 
Endelig opfordrede ABJ til, at konceptet omkring turneringen ”Spil golf med en ven” 
revurderes inden næste år. Deltagelsen havde desværre været begrænset ved 
turneringen i april. Vi skulle gerne sikre os, at denne turnering også fremover kan 
bruges til at rekruttere nye medlemmer. 
 
Fra sponsorarbejdet orienterede CJ om, at erhvervsklubben har haft god tilvækst, og 
at der har været tilgang af nye sponsorer. En del af sponsorkontrakterne skal 
genforhandles for 2020. Dette arbejde vil CJ og Claus Hermann påbegynde efter 
sommerferien. 
 
 

19-037 Rapportering fra Chefgreenkeeper og træner 
 

PK oplyste, at der endnu ikke var megen vækst i græsset på greens. Der har været 
nattefrost en del dage i maj måned. Greens kan også virke lidt tørre og hårde. Der 
vandes bevidst ikke for meget, idet dette vil betyde, at man skal fortsætte med at 
vande i betydeligt omfang. 

 
Greens er netop blevet topdresset. Det har betydet besværlighed med at tromle, 
uden at sandet trækkes op. Men greens har kunnet klippes. 

 
Heldigvis er vore greens kommet godt gennem vinteren. Der er stort set ingen 
pletter i greens.  
 
Fairways er som omtalt under pkt. 19-035 i gang med at blive retableret. 

 
På driving rangen er der kommet nye afstandsmarkeringer i stedet for de gamle flag. 
Der er tale om aluminiumsrør med forskellige farver. PK oplyste, at der skal 
påsættes yderligere farvede striber for at tydeliggøre afstandsmarkeringernes 
placering.  
 
MA kunne tilføje, at der nu er bevilget indkøb af en frontlift (gennem ændring af en 
leasingaftale), så de tunge løft af balanceklodser til fronten af traktoren fremover 
kan undgås. (Dette er også en følge af drøftelserne i arbejdsmiljøgruppen for at 
sikre, at vi efterlever forskrifterne). 
 



 

 7 

PK orienterede om, at der på hul 19 havde været et brud på ledningsnettet til 
vandingsanlægget. Dette brud var nu udbedret. 
 
Endvidere oplyste PK, at ”Gåseskræmmeren” bag teestedet på hul 9 på et tidspunkt 
vil blive flyttet til anden placering på banen. Der vil blive orienteret herom i en 
kommende nyhedsmail. 
 
Kommunen har for nyligt fældet en del grantræer i skovområdet bag greenen på hul 
15. Der er samtidig fældet en del bævreasp. Dette i kombination giver en del mere 
lys til greenen på hul 15.  
 
Måske har nogen undret sig over pælene med orange top, der står for enden af 
skovstykket på hul 16. PK oplyste, at man fra det således markerede område kan se, 
om der er spillere på greenen på hul 16 samt om der er spillere på teestedet på hul 
17. Dette i kombination med klokken bag hul 16 bør kunne medvirke til at skabe 
større sikkerhed ved spil af hul 16. 
 
ABJ spurgte til status på arbejdet med at vurdere mulighederne for at spille til 
sommergreens om vinteren. PK oplyste, at baneudvalget i anden forbindelse har 
kontakt til en banekonsulent fra DGU. Han skal se på enkelte forslag fra 
baneudvalget om ændringer på banen. 
 
Herefter indkaldes til møde om problemstillingen omkring muligheden for af kunne 
spille til sommergreens om vinteren. Føromtalte konsulent fra DGU vil tillige blive 
inddraget i dette arbejde. 
 
 

19-039 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
 
 
 Mødet sluttede kl. 18.45 
 
 

 
Referent: Verner Veedfald 
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