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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Torsdag den 20. juni 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) 
 Turneringsansvarlig Ole Dalsgaard Sørensen (ODS) 
 
 Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 Træner   Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
19-040 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 15. maj blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
 
 

19-041 Budgetopfølgning pr. 31.05.2019. 
 

MA gennemgik den pr. 31. maj udarbejdede budgetopfølgning, hvor der ud over 
sammenligning med budgettet for samme periode var angivet udviklingen i forhold 
til samme periode året før. 

 
Overordnet kan det konkluderes, at resultatet fortsat ser fornuftigt ud. 
 
Kontingentindtægterne ligger således tDKK 69 over det budgetterede niveau, og i 
forhold til 2018, er der realiseret kontingentindtægter, der ligger tDKK 277 højere. 
En medvirkende forklaring herpå er selvfølgelig kontingentforhøjelserne, der blev 
indført med virkning fra 1. januar i år, men som det også fremgår senere af 
dagsordenen, udvikler medlemssituationen sig samtidig positivt. 
 
Vi er for nærværende i gang med en minutiøs gennemgang af vore tilgodehavende 
kontingenter, og der kan i den forbindelse komme nogle negative korrektioner, men 
samlet set er udviklingen tilfredsstillende. 
 
Indtægterne fra udlejning af lockerrum ligger lidt under budgettet, men der kommer 
jævnligt medlemmer, som ønsker et lockerrum stillet til rådighed. Så budgettet bør 
være realiserbart. 
 
Samlet set ligger indtægterne fra medlemmerne tDKK 65 over budget, og tDKK 272 
over niveauet sidste år på samme tidspunkt. 
 
Indtægterne fra sponsorer ligger lidt under det budgetterede niveau. Afvigelsen 
skyldes dog i et vist omfang periodisering. Der mangler således enkelte bogføringer.  
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Indtægterne fra erhvervsklubben udvikler sig pænt i den positive retning, og der 
kommer fortsat nye medlemmer med i kredsen. Vi håber, at dette fremadrettet også 
kan smitte positivt af på indtægterne fra sponsorater. 
 
Vi har for nyligt fået Latinerly med som hulsponsor. Som en del af sponsoratet 
udsætter Latinerly et gavekort på kr. 1.000 til spillere, der laver hole in one på hul 
21. Dette er i sæsonen allerede sket 2 gange. Der var i bestyrelsen enighed om, at 
der bør gøres mere opmærksom på, at Latinerly velvilligt har udsat denne ekstra 
præmie på dette hul. 
 
Når det gælder indtægterne fra salg af banen, kan det konstateres, at greenfee 
indtægterne marginalt overstiger budgettet ved udgangen af maj måned, og i den 
forgangne del af juni måned kan vi konstatere, at den positive tendens heldigvis 
fortsætter. Indtil videre er vi således fortrøstningsfulde med hensyn til at få en god 
sæson med mange greenfee gæster. 
 
Efter årets første 5 måneder viser de samlede indtægter en positiv afvigelse i forhold 
til budgettet på tDKk 47. Sammenholdt med samme periode sidste år ligger 
indtægterne tDKK 490 højere. 
 
På udgiftssiden har vi indtil nu været forskånet for de store overraskelser. 
 
Lønudgifterne til banepersonalet ligger lidt lavere end budgetteret, og marginalt 
højere end ved samme tidspunkt sidste år. Dette skyldes primært, at der med 
virkning fra 1. marts sidste år blev givet en beskeden lønforhøjelse, som nu slår fuldt 
igennem i alle månederne i år.  
 
Når det gælder udgifterne til selve driften af banen, kan vi konstatere en pæn 
besparelse i forhold til budgettet. Også i forhold til samme periode sidste år, ligger 
udgifterne i år lavere. 
 
Det kan i den forbindelse tilføjes, at der fra medlemmer og gæster gives gode 
tilbagemeldinger mht. standen af sløjferne gul og blå. Der er gjort et stort arbejde 
for at sikre græsvæksten på fairways på visse huller på rød sløjfe. Det tyder nu på, 
at der er ved at komme vækst i det græs, der er sået, efter at fairways måtte 
vertikalskæres flere gange og dødt materiale i samme forbindelse måtte bortskaffes. 
Vi beklager de gener som specielt vores 9 hullers medlemmer i den forbindelse har 
mødt. 
 
Vi har i seneste elregning kunnet konstatere et fald i forhold til forbruget sidste år, 
og har en forventning om, at dette udmønter sig yderligere i de kommende 
måneders elregninger, efter at solcelleanlægget igen er kommet i gang. 
 
Som nævnt er der i øvrigt ikke noget uventet i udgiftsniveauet i forhold til det 
budgetterede, og ser vi på det samlede perioderesultat efter renter, kan vi 
konstatere en positiv afvigelse på tDKK 252 i forhold til budgettet. I forhold til 
samme 5 måneders periode sidste år, ligger resultatet tDKK 414 bedre.  
 
Der mangler dog fortsat en endelig regning på udgifterne i forbindelse med 
udbedring af skaderne på vort vandingsanlæg efter lynnedslaget sidste sommer. 
Skaden er dækket af vores forsikringspolice, men der må påregnes visse udgifter for 
klubben bl.a. til dækning af selvrisikoen.  
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19-042 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
  
 Amatør- og ordensudvalget – verserende sag 
 

MA orienterede kort om status på en verserende disciplinærsag, som i øjeblikket 
behandles i klubbens Amatør- og ordensudvalg. Der er indkaldt til mundtlig 
forhandling i sagen den 1. juli. Det er håbet, at sagen snart kan finde en endelig 
afslutning. Indtil videre har bestyrelsen ikke afgivet tilkendegivelser i sagen. 
 
 
Medlemsarrangement – Karsten Maas 
 
Søndag den 23. juni afholder klubben et medlemsarrangement, hvor Karsten Maas 
vil underholde med sit trick golf show. Karsten har et undervisningsforløb med vore 
juniorer i tidsrummet kl. 10 til 12 søndag formiddag. 
 
Fra kl. 12 og frem til kl. 13.30 vil klubben være vært ved en grillpølse og en øl eller 
vand. 
 
Kl. 13.30 starter Karsten Maas sit show. Dette foregår på driving rangen. 
 
Vi håber på, at mange medlemmer vil benytte lejligheden til at mødes til dette 
sociale arrangement i klubben. Mødetidspunktet skulle give mulighed for, at man kan 
nå at deltage i aftenens forskellige Sct. Hans aftens arrangementer samt aktiviteter 
under Snapstinget. 
 
 
Møde med Morten Erfurth fra Viborg Idrætsråd 
 
FU har afholdt møde med Morten Erfurth fra Viborg Idrætsråd om vore ønsker/planer 
for udvikling af klubhusfaciliteterne. MA orienterede fra dette møde. 
 
Viborg Idrætsråd er som udgangspunkt positiv, men har bedt om, at vi konkretiserer 
vore ønsker i form af et projektforslag og et prisoverslag, forinden der kan søges 
midler fra for eksempel Bygge- og Anlægsfonden. 
 
FU har i den forbindelse haft kontakt til Gitte Kjølby fra Erik Arkitekter for at 
undersøge konditionerne for udarbejdelse af et projektforslag og en skønnet pris. 
 
Vi har tidligere søgt Viborg Kommune om tilskud til udvidelse af vores par 3 bane. 
Ansøgningen har været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor man dog først vil 
kunne tage endelig stilling på et kommende møde, der afholdes i august måned. 
 
Da tilskud kræver en positiv indstilling fra politikernes side, foreslog Morten Erfurth, 
at vi nu igangsætter en ”positiv omtaleproces”, i Viborg Stifts Folkeblad, hvor vi vil 
gøre opmærksom på, hvad klubben bidrager med, når det gælder juniorarbejdet, 
samt de positive effekter af at holde ældre borgere i gang med et aktivt liv i den fri 
natur med motion og socialt samvær. Alternativet kunne være øgede udgifter til det 
offentlige. 
 
Som en start på artikelserien vil der komme en omtale af vort klubmedlem Jan Rye, 
der med sin store viden på regelområdet og som formand for DGU’s Turnerings- og 
Regelkomité har fået den store hædersbevisning, at være blevet udpeget af DGU til 
at være dommer ved den forestående major turnering The Open i Nordirland i juli 
måned.  
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Tilbud fra Erik Arkitekter 
 
Som nævnt ovenfor har FU haft kontakt til Gitte Kjølby fra Erik Arkitekter for at 
undersøge betingelserne for at få udarbejdet et projektforslag – specielt med henblik 
på at udvide spikebaren eller nærmere at etablere et egentligt loungeområde, som 
sikrer en mere holdbar løsning på problemet med at skabe plads til medlemmerne, 
når der er behov for dette til bespisning af såvel golfspillere som gæster udefra, der 
holder selskab i cafeen. 
 
Der foreligger nu et tilbud på udarbejdelse af et skitseforslag, en 3D visualisering og 
et budget for byggeopgaven. FU og bestyrelsen overvejer nu det videre forløb. 
 
 
Tryg Forsikring 
 
Som nævnt i et tidligere bestyrelsesreferat, har Tryg Forsikring henvendt sig med et 
tilbud om at overtage vores forsikringsportefølje fra Codan, som vi for nærværende 
er forsikret hos. Tryg har en samarbejdsaftale med bl.a. DGU og så gerne, at vi 
skiftede hertil, idet de tilbød at matche priserne og dækningerne fra vores 
nuværende forsikringsleverandør. 
 
For nyligt har Tryg dog meddelt os, at man desværre alligevel ikke kan give samme 
konditioner, som vi i øjeblikket har hos Codan. Dette gælder specielt, når det gælder 
maskinkasko, og skyldes vores nuværende skadeshistorik med bl.a. 
vandingsanlægget. 
 
FU ser derfor ikke umiddelbart nogen ide i at skifte forsikringsselskab. Vi har dog 
fortsat frem til udgangen af september, hvor vores nuværende policer kan opsiges 
med virkning fra det kommende årsskifte. 
 
 
Eventuel flytning af bestyrelsesmødet den 2. august 2019. 
 
På foranledning af ABJ drøftedes muligheden for at flytte det berammede 
heldagsmøde den 2. august til en ny mødedato. ABJ havde således svært ved at 
deltage på grund af lav bemanding på arbejdspladsen. 
 
Det besluttedes at flytte mødet til den 16. august i stedet. Mødet starter denne dag 
kl. 09.00. 
 
 
Fastlæggelse af mødedatoer for  resten af 2019. 
 
Følgende mødedatoer blev aftalt for den nærmest forestående periode: 
 
12. september kl. 17.00 
31. oktober  kl. 17.00 
20. november kl. 17.00 (med efterfølgende medlemsmøde) 
10. januar 2020 kl. 09.00 (heldagsmøde) 
 
 
Golfspilleren i centrum 
 
I spørgeskemaundersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum” er den første 1/3 af vore 
medlemmer blevet spurgt i maj måned (resten får mulighed for at tilkendegive deres 
synspunkter i henholdsvis juli og september måned). 
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Banen får – nok forventeligt – en relativt hård bedømmelse, som følge af 
udfordringerne med rød sløjfe.  
 
Enkelte medlemmer og gæster klager tillige over madkvaliteten og servicen i cafeen. 
Vi er i løbende dialog med cafeen om dette, og cafeen har også selv ageret på 
bemærkninger fra navngivne gæster for at følge op på kritikpunkter. Så der er fokus 
på området. 
 
Enkelte gæstespillere klager tillige over afstandene mellem hullerne på banen (det er 
dog svært at lave om på), ligesom der er ønsker om bedre skiltning på banen, så 
man ikke er i tvivl om hulforløbet. Dette kan muligvis klares ved flere skilte, men vi 
er på den anden side ikke interesseret i at lave en ”skilteskov” i naturen. 
 
MA gjorde afslutningsvis opmærksom på, at vore nye medlemmer, der også får 
mulighed for at svare på spørgsmål i Golfspilleren i Centrum, generelt er meget 
positive over for den modtagelse og information, de præsenteres for i klubben. 
 
 
Info til nye medlemmer 
 
Thomas Geil, der er hjælper ved begynderturneringerne mv., kunne desværre ikke 
deltage under dette dagsordenspunkt på grund af sygdom.  
 
Thomas har tilbudt at medvirke i udarbejdelsen af noget undervisningsmateriale, 
som kan bruges generelt i uddannelsen af vore nye medlemmer, så vi sikrer, at alle 
får det samme at vide, og så det samtidig sikres, at der er et 
undervisningsmateriale, som kan bruges af flere forskellige undervisere. 
 
Thomas har tillige indvilget i også at give et bidrag i dele af regelundervisningen. FU 
indkalder Thomas og Niels Chr. Jeppesen herom, når Thomas melder sig klar. ABJ 
gav udtryk for, at hun gerne vil deltage i det kommende møde. 
 
NEH opfordrede til, at vi i den forbindelse har fokus på den praktiske del af 
regelundervisningen, f.eks. hvorledes man udfylder et scorekort. Det er ofte et 
element, der stresser deltagerne i begynderturneringerne om lørdagen. 
 
 

19-043 Medlemsstatus 
 

Forud for mødet var udsendt medlemsstatistik udarbejdet pr. 17. juni. VV 
gennemgik denne. 

 
Generelt kan vi konstatere, at medlemssituationen fortsat udvikler sig positivt. Siden 
årsskiftet, har der således været en samlet medlemstilgang på 87. Alene siden sidste 
opgørelse medio maj er der kommet yderligere 38 nye medlemmer til. I forhold til 
nøjagtigt samme tidspunkt i 2018, har der været tale om en tilvækst på 48 
medlemmer.  
 
Naturligt er der i tilvæksten tale om et stort antal prøvemedlemmer, men der 
mærkes faktisk tilgang inden for alle medlemskategorier. 

 
NEH kunne tilføje, at udviklingen i Viborg Golfklub går imod tendensen på landsplan, 
 hvor der pt. samlet er tale om et fald på omkring 800 medlemmer i forhold til ved 
årets indgang. 
 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med udviklingen. 
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19-044 Rapportering fra udvalgene 
 

SB rapporterede fra eliteudvalget, hvor man desværre havde været nødt til at 
statuere et eksempel i forbindelse med, at enkelte elitespillere havde meldt afbud til 
divisionsmatcherne medio juni. Som det var blevet varslet over for spillerne ved 
sæsonens start, ville afbud betyde, at man ikke kunne påregne, at klubben ville 
betale for spillernes deltagelse i individuelle turneringer. 
 
NEH orienterede i den forbindelse om resultaterne af divisionsmatcherne i afvigte 
weekend. 
 
Vores bedste hold hos såvel damer som herrer havde vundet begge deres matcher i 
weekenden. Der er nu stor sandsynlighed for, at vores damehold kan vinde puljen og 
dermed rykke direkte op i 1. division, og også herreholdet har fortsat en chance for 
at klare sig videre til oprykningsspil til 1. division.  
 
Der er usikkerhed om, hvorledes vort hold i 3. division ender, medens holdet i 4.  
division har tabt alle deres matcher. 
 
Herreholdet i Kvalifikationsrækken klarer sig fornuftigt.  
 
Endelig ligger vort hold i 1. division veteraner på 2. pladsen i deres pulje. 
 
NEH og SB tilføjede, at der senere i år skal være en drøftelse af hvor mange hold, 
der skal være tilmeldt Danmarksturneringen til næste år. 
 
NEH orienterede endeligt om, at lørdagsturneringerne for begynderne fortsætter hele 
juli måned i håbet om at kunne få flest muligt gjort klar til banetilladelse.  
 
Der er netop skrevet til vore prøvemedlemmer år 2, som kun har et medlemskab, 
der gælder frem til udgangen af juni måned, for at få en tilbagemelding på, hvilke 
golfmæssige planer de har. Der er god respons på vores henvendelse til disse 
medlemmer. 
 
CJ gav en kort status på arbejdet med at skaffe nye sponsorer og tilbød i den 
forbindelse at tilsende bestyrelsesmedlemmer den nyeste status på indgåede 
sponsorater. 
 
Fra begynderudvalget udtrykte ABJ ønske om, at få yderligere et par hjælpere på 
kursus, så der var lidt flere erfarne hjælpere at trække på fremover. 
 
 

19-045 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

PK orienterede om, at der næste dag skulle være et møde med en banekonsulent fra 
DGU med henblik på at gennemgå banen og give en tilbagemelding på nogle mindre 
ændringer af banen, som baneudvalget havde arbejdet med. Konsulenten skulle ved 
samme lejlighed komme med synspunkter for og imod muligheden for at spille på 
sommergreens hele året. Med inspiration herfra vil baneudvalget herefter komme 
med et oplæg, som skal forelægges forslagsstillerne til ønsket om sommergreens 
hele året, inden bestyrelsen træffer den endelige afgørelse. 
 
PK havde for nyligt haft et møde med Jan Ribergaard Sørensen fra Viborg Kommune 
om området, hvor vi har planer om at udvide par 3 banen. Jan Ribergaard Sørensen 
havde efterfølgende gjort klubben opmærksom på, at der formelt skal søges om 
tilladelse til en udvidelse af par 3 banen, selv om det ligger inden for den 
eksisterende lokalplans rammer. Vi må derfor i gang med en formel ansøgning, 
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ligesom det bliver nødvendigt at få indgået aftaler med et par naboer om færdsel på 
den nordligste del af arealet. 
 
Viborg Golfklub kan nu kalde sig en bivenlig golfklub. Idet der allerede er etableret 
et par bistader, og klubben samtidig råder over et tilpas stort areal med varieret 
blomsterflora. 
 
PK oplyste, at der fremover igen som forsøg vil blive vandet på greens midt på 
dagen, for at forebygge angreb af gåsebiller. Der er allerede orienteret om dette i et 
nyhedsbrev fra klubben. 
 
I uge 27 vil greenkeeperne gå i gang med at prikke greens. Der vil denne gang blive 
prikket med lidt tyndere piber, som til gengæld sidder lidt tættere. Man håber på, at 
dette vil betyde, at greens hurtigere kommer sig efter behandlingen. 
 
Selv om vi nu ad 2 omgange forgæves har efterlyst frivillige til hjælp med 
renholdelse og forskønnelse af områderene omkring klubhuset og ved 
udslagsstederne på driving rangen, så var det PK’s ambition, at det skal lykkes at 
finde en løsning, så områderne fremstår mere præsentable. 
 
ODS forespurgte i den forbindelse til status på etablering af yderligere 
udslagssteder. MA orienterede om, at vi mangler en tilbagemelding fra 
erhvervsklubben om dette tillige med et ønske om tilskud til en ny 
arbejdsmiljømæssig forsvarlig løsning af opgaven med boldopsamling.  
 
Ud over det allerede anførte under forrige dagsordenspunkt, nævnte NEH, at der 
ville blive flere muligheder for at tilbyde holdundervisninger, som der er stor søgning 
til, såfremt han og Troels fik mulighed for at flytte træningen for nogle juniorhold til 
om søndagen. Som det er nu, er hver eftermiddag fra kl. 16 til først på aftenen helt 
booket op med juniortræning. NEH var dog klar over, at det kunne give problemer at 
flytte træningen, da mange har andre aktiviteter i weekenderne. 
 
 

19-046 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
 
 
 
 Mødet sluttede kl. 18.50 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 

 
 

 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


