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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
 
Tid: Fredag den 16. august 2019 kl. 09.00 
 
 
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) 
 
 
19-047 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. juni blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
 
 

19-048 Budgetopfølgning pr. 31.07.2019. 
 

Forud for mødet var budgetopfølgningen pr. 31. juli udsendt til bestyrelsen, og MA 
gennemgik de væsentligste afvigelser. 
 
Overordnet kan det konstateres at vi er kommet igennem årets første 7 måneder 
med et pænt økonomisk resultat. 
 
Efter udgangen af juli måned er der en positiv afvigelse på resultatet af driften på 
tDKK 189. Bestyrelsen betragter dette som tilfredsstillende. Der er afvigelser i 
forhold til budgettet i såvel positiv som negativ retning, og MA gennemgik de 
væsentligste. 
 
Når det gælder kontingentindtægterne er der en positiv afvigelse på tDKK 126 i 
forhold til det budgetterede, og sammenlignet med sidste år, er forbedringen på 
tDKK 305. Her spiller kontingentforhøjelsen for 2019 selvfølgelig en rolle, men en 
medvirkende årsag er en stor tilgang af nye medlemmer. I de første 7 måneder, er 
der således kommet 88 prøvemedlemmer til, hvoraf 14 i samme periode har meldt 
sig ind. Det er vort håb, at en stor del af de resterende prøvemedlemmer vil melde 
sig ind i løbet af efteråret. 
 
Der er glædeligt, at der ligeledes konstateres en pæn tilgang af medlemmer udefra, 
ligesom der er en interesse for at flytte fra flex til fuldt medlemskab. 
 
Der er endnu engang foretaget en mindre oprydning i medlemsskaren, idet 
medlemmer, der efter gentagne rykkere endnu ikke har betalt, er blevet slettet og 
kontingenterne dermed er tilbageført. Medlemstallet og dermed 
kontingentindtægterne anses således for retvisende. 
 
MA gjorde i den forbindelse opmærksom på, at kontingentindtægterne for næste år 
opkræves i december måned med sidste rettidige betaling den 2. januar. Denne 
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fremrykkede opkrævningstermin er meddelt medlemmerne på den ordinære 
generalforsamling i marts måned. 
 
Når det gælder indtægterne fra sponsorerne, har der været indtægter i årets første 7 
måneder på tDKK 389 mod et budget på tDKK 460. Der mangler dog fortsat nogle 
faktureringer på allerede indgåede sponsoraftaler, og det er vores forventning, at 
årsbudgettet på tDKK 500 kan nås. 
 
Der er tillige en god tilgang af medlemmer i erhvervsklubben. For den forgangne 
periode af året har der været indtægter herfra på tDKK 189. Et eventuelt overskud 
fra erhvervsklubben må dog ikke indgå i klubbens daglige drift men skal reserveres 
til konkrete projekter, som bestyrelsen kan søge erhvervsklubben om støtte til. 
 
Når det gælder indtægterne fra salg af banen kan det konstateres, at vore 
greenfeeindtægter ligger tDKK 38 over budgettet i afvigte periode. I forhold til 
samme periode sidste år ligger vi tDKK 105 højere. Vi mener derfor, det er realistisk 
at realisere restbudgettet på tDKK 270. Der er således fortsat god interesse fra 
Golfhotellets gæster, og Nørgaards Højskole faktureres først sidst på året, når alle 
holdene har været gennem træningsforløbene. Der kommer tillige gode greenfee 
indtægter fra flere større gunstarter med greenfee gæster, ligesom der senere 
afvikles en company dag. 
 
Udlejningen af golfbiler ses at være stigende. Dog ligger vi lidt efter budgettet, men 
dog 18 tDKK over niveauet sidste år. MA oplyste i den forbindelse, at specielt den 
ene af de ældre golfbiler står over for en større reparation, som det bør overvejes, 
om det er forsvarligt at gennemføre. Da der er øget interesse for at leje biler – også 
på 9 hullers sløjfen, vil bestyrelsen nu indhente tilbud på, hvad det vil koste at lease 
yderligere 3 Garia biler. I den forbindelse skal mulighederne for at sælge 
reklameplads på bilerne medtages i overvejelserne.  
 
Udgifterne til drift af banen viser en positiv afvigelse på tDKK 71 i forhold til 
budgettet. Der er såvel positive som negative afvigelser inden for kontogruppen. På 
årsbasis må det forventes, at der kommer negative afvigelser, når det gælder 
udgifterne til frø, gødning og forbrug af brændstof. Disse negative afvigelser 
forventes dog at blive opvejet af positive afvigelser på køb af kemiske produkter 
samt på reservedele til maskinparken. Det forventes, at udgifterne til drift af banen 
for året som helhed vil kunne holdes inden for budgettet. 
 
Heldigvis lykkedes det af få lovliggjort og igangsat vort solcelleanlæg igen, og uden 
de store omkostninger, og det kan glædeligt konstateres, at der er besparelser på 
elforbruget i forhold til det budgetterede. 
 
Vandingsanlægget er retableret fuldt ud efter lynnedslaget sidste år, og økonomisk 
er sagen afsluttet, idet vi nu har modtaget fuld erstatning fra vort forsikringsselskab. 
Det kostede ca. tDKK 800 at reparere anlægget. Klubben slipper med at betale en 
selvrisiko på tDKK 10.   
 
Når det gælder driften af klubhuset, kan vi konstatere en mindre positiv afvigelse på 
vedligeholdelsesområdet. Da der budgetmæssigt er afsat et mindre beløb til 
vedligeholdelse for resten af året, vil vi her i eftersommeren få repareret eller 
udskiftet enkelte vinduer og døre og efterfølgende sikre maling af vinduer og døre i 
specielt sekretariatsbygningen. 
 
Driften af sekretariatet er blevet dyrere end budgetteret. Der er således en negativ 
afvigelse på tDKK 73. Afvigelsen kan bl.a henføres til annoncering, som ligger tDKK 
18 over budget. Afvigelsen forventes dog indhentet inden for årets restbudget. 
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Dertil har der været ekstra udgifter til edb. Vi har således udskiftet og opgraderet 
pc’en i turneringslederrummet, ligesom der er anskaffet en ny bærbar pc til kontoret. 
Den gamle bærbare pc er samtidig renset og opdateret, så den kan fungere som 
reserve og bl.a. bruges, når der vises livescores i cafeen i forbindelse med de større 
turneringer. 
 
En betydelig årsag til den negative afvigelse på drift af sekretariatet er i øvrigt 
effekten af det tyveri, vi havde først på året. Det kostede klubben ca. tDKK 22.  
 
MA orienterede afslutningsvis bestyrelsen om forventningerne til det samlede 
resultat for indeværende regnskabsår. Det oprindelige skøn for året var et 
driftsresultat på tDKK 285. Med den positive afvigelse for årets første 7 måneder er 
det bedste skøn for året nu et positivt resultat i niveauet tDKK 475-515, naturligvis 
med forbehold for uforudsete udgifter. 
 
Likviditetsmæssigt ligger vi ca tDKK 200 bedre end ved samme tidspunkt sidste år, 
og med en fremrykket kontingentbetaling til 2. januar får vi forhåbentlig ikke behov 
for specialaftaler med vore bankforbindelser omkring årsskiftet. 
 
CJ opfordrede i den forbindelse til, at vi forsøger at få en anden finansieringsløsning 
fremover, så vi i stedet for et årligt afdrag på det faste lån i Sydbank får lånet 
sammenlagt med kassekreditten med en tilsvarende årlig nedskrivning herpå. FU 
arbejder videre med denne problemstilling.   
 
 

19-049 Orientering fra Forretningsudvalget (FU), herunder 
 
  
 Amatør- og Ordensudvalget – verserende sag. 
 

Som nævnt i forrige referat verserer der fortsat en disciplinærsag til afgørelse i 
klubbens Amatør- og Ordensudvalg. Der har den 29. juli været en mundtlig 
forhandling i udvalget med afhøring af parterne og med afgivelse af 
vidneforklaringer. Vi afventer udvalgets endelige kendelse, som er varslet 
offentliggjort inden for den nærmeste fremtid. 
 
 
Klubhuset 
 
Som nævnt under gennemgangen af budgetopfølgningen trænger vinduer og 
dørpartier i visse dele af bygningsmassen til vedligeholdelse i form af maling. Der er 
taget kontakt til håndværkere, som nu kommer med et tilbud på, hvad det vil koste 
at få dette bragt i orden. Der skal ske en udbedring nu, inden efteråret sætter ind. 
 
SB og ODS oplyste, at visse af vore nuværende sponsorer flere gange har givet 
udtryk for, at man mente, det var muligt at finde lokale virksomheder, som var 
villige til at bidrage med et betydeligt beløb mod til gengæld at få et medlemskab i 
en VIP erhvervsklub, hvor der selvfølgelig skal være arrangementer, som man som 
VIP medlem får glæde af, men hvor der også ville blive mulighed for at give et 
betydeligt bidrag til klubben. FU prøver at tage kontakt til de pågældende for at høre 
om ideerne og for at afdække, om dette kunne give mulighed for en tiltrængt 
opgradering af vore klubhusfaciliteter. 
 
 
Golfspilleren i centrum – herunder cafeen 
 
Anden runde i spørgeundersøgelsen Golfspilleren i Centrum er netop gennemført. 
Herefter mangler kun den sidste tredjedel af vore medlemmer at blive hørt. 
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Overordnet er der tale om pæne tilbagemeldinger, og ambassadørscoren er steget 
lidt. Der kan dog konstateres en vis utilfredshed med banens stand (hvilket var 
forventet henset til problemerne med rød sløjfe). 
 
Dertil kan vi konstatere, at vurderingen af cafeen er for nedadgående. Der er fra FU 
megen fokus på problemstillingen, og det er påpeget over for forpagteren, at fokus 
på cafeen skal opretholdes, og at der skal større fokus på, at personalet er 
tilstrækkeligt uddannet, så det selv kan tage et ansvar.  
 
ODS nævnte samtidig prisniveauet sammenlignet med omkringliggende klubber, når 
det gælder øl. Han mente, at niveauet var for højt, når det gælder almindelige 
øltyper. MA oplyste, at priserne er afstemt efter anbefaling fra Carlsberg, men FU 
tager gerne en fornyet drøftelse herom med cafeen. 
 
NEH ønskede, at der fra cafeens side var mere fokus på renholdelse og aftørring af 
borde og stole i de udendørs serveringsområder. MA konstaterede, at vi for nyligt har 
påpeget dette over for forpagteren. 
 
MA tilføjede, at vi er ved at undersøge mulighederne for at få en ny automat, så det 
er muligt heri at trække drikkevarer og sandwiches, og hvor man samtidig kan betale 
med kort. Vi er blevet mødt med kritik af, at automaten kun er til mønter. 
 
MA nævnte tillige, at vi igen har fået bemærkninger fra greenfee spilere om, at de 
har svært ved at finde 1. tee og at finde rundt på banen iøvrigt. Vi har tidligere 
drøftet muligheden for at opsætte et ”Thule skilt”, der med pile viser retningen på, 
hvor man skal bevæge sig hen. Overvejelsen gøres nu igen. Dog kan det tilføjes, at 
der er bestilt nye skilte, der bedre signalerer vejen fra gul til blå sløjfe. 
 
 
Arbejdsdag – frivillige 
 
MA orienterede om, at vi i sekretariatet for nyligt havde kørt en tur rundt på banen 
og i øvrigt havde besigtiget arealerne omkring klubhuset og driving rangen. Det kan 
konstateres, at der let kan findes nogle opgaver, som frivillige med fordel kan 
involveres i løsningen af. 
 
Bestyrelsen var positiv med hensyn til at vi forsøger at indkalde frivillige – f.eks. en 
mandag aften – til løsning af specifikke opgaver. Som tak til de fremmødte vil 
klubben byde på en sandwich og en øl/vand efter arbejdets udførelse. Der arbejdes 
videre med et oplæg til en sådan arbejdsdag/aften. 
 
 
Medlemsmøder. 
 
Vi har tidligere annonceret, at vi vil forsøge at holde flere medlemsmøder hen over 
sæsonen. Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, at næste medlemsmøde afholdes 
mandag den 9. september med start ved greenkeepergården kl. 17.  
 
Efter samlingen vil vi bevæge os ud på en naturvandring på anlægget. Her vil Karen 
Søegaard (medlem af baneudvalget) og chefgreenkeeper Per Knudsen i fællesskab 
fortælle om naturen og historien omkring banens tilblivelse og udvikling. Efter 
vandringen samles vi i greenkeepergården til en grillpølse og lidt at drikke. 

 
Bestyrelsen har tillige berammet et medlemsmøde den 20. november hvor Poul Dahl 
har lovet at holde et foredrag om sin tid som chef i Jægerkorpset.  
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Sponsormatch 
 
VV orienterede om, at der den 27. september afholdes turnering for vores sponsorer 
og medlemmer af erhvervsklubben. Medlemmerne må invitere en ven med. Claus 
Hermann står for det praktiske omkring tilmeldingerne. 
 
 
Udvalgs- og hjælper turneringen 
 
Som tak for indsatsen gennem sæsonen er der tradition for, at medlemmer af de 
stående udvalg, formændene for klubber-i-klubben, frivillige hjælpere på banen og 
ved turneringer, baneservice mv. samt de ansatte og bestyrelsen afholder en 
turnering. Således også i år. Turneringen afvikles lørdag den 28. september, og der 
udsendes særskilt invitation til deltagerkredsen i den nærmeste fremtid. 
 
 
Andet. 
 
Der var en drøftelse af behovet for at annoncere yderligere efter prøvemedlemmer – 
herunder juniorer. Da tilgangen i år har været rigtig god, og da der stadig kommer 
nye til uden særlig indsats, var der enighed om ikke at bruge yderligere 
annoncekroner i den forbindelse. 
 
Søndag den 18. august er der ”Spil-med dag”, hvor vi håber på pænt fremmøde. 
Dette skulle også helst give nogle nye prøvemedlemmer, så fokus skal hellere holdes 
på at sikre, at vi får flest muligt igennem begynderforløbet, inden det bliver for sent 
på året. 
 
 
 

19-050 Medlemsstatus 
 

 VV gennemgik medlemsstatistikken udarbejdet pr. 12. august. Pr. denne dato var 
det samlede medlemstal (incl. 62 passive) 1.279. I forhold til situationen ved årets 
indgang er der tale om en stigning på 112 medlemmer og i forhold til optællingen pr. 
17. juni er der kommet 25 yderligere til. Det skal i den forbindelse tilføjes, at der i 
løbet af juli måned påny er foretaget en oprydning i medlemskartoteket, idet et antal 
medlemmer, som efter gentagne rykkere har valgt ikke at betale, nu er slettet. Uden 
denne sletning ville tilvæksten således have været noget større, da der er tale om 
nettotal. 
 
Vi kan stadig se en vis tilvækst blandt 9-huls medlemmerne. En betydelig andel af 
medlemmerne i denne kategori er dog forsat ældre, men det ses også, at nye og 
yngre medlemmer starter som 9-huls medlem for senere at flytte til et fuldt 
medlemskab. 
 
Det er karakteristisk, at mange af de prøvemedlemmer, vi har fået i år, er kommet 
via eksisterende medlemmer i klubben. Vi er overbeviste om, at det er medvirkende 
til, at der i år er så stor interesse for at komme til træningsforløbene og 
begynderturneringerne. Det er vigtigt med relationer i klubben. 
 
 

19-051 Rapportering fra udvalgene 
 

NEH orienterede om divisionsturneringen i den kommende weekend. Der er stor 
spænding, idet vort 1. hold hos herrerne med lidt held kan komme til at spille med i 
oprykningsspillet til 1. division. 
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Vort 1. hold hos damerne har vundet alle deres kampe til nu, og er så godt som sikre 
på at rykke op i 1. division efter en enkelt sæson i 2. division. Stærkt gået. 
 
Herrernes 2. hold bliver forstærket i den kommende weekend, for om muligt at sikre, 
at holdet kan forblive i 3. division. 

 
NEH føjede til, at det går rigtig godt med begynderne. De faste hjælpere om 
lørdagen gør et rigtig godt stykke arbejde. Der kommer mange til 
lørdagsaktiviteterne, hvilket har betydet, at der har været behov for at udvide 
reservationerne til spil på 9-hullers sløjfen. 

 
 NEH følte stadig, at der er behov for at styrke begynderne, når det gælder udfyldelse 
af scorekort og måske de mest basale golfregler og foreslog, at der laves et ”regel-
light” kursus, hvor der bl.a. fokuseres på udfyldelse af scorekort, som ofte volder 
vanskeligheder ved turneringerne om lørdagen. 
 
ABJ orienterede fra begynderudvalget om, at der ikke havde været nogen begyndere 
til informationsaftenen efter sommerferien. Hun ønskede, at begynderudvalget tog 
en drøftelse inden afviklingen af sæsonens 2 sidste informationsaftener. 
 
Ellers så ABJ med spænding hen til fremmødet til ”Spil-med-dagen”. Der er styr på 
hjælperne til arrangementet. Fremmødet vil givet være meget afhængig af vejrliget. 

 
Som sportsansvarlig håbede SB også på godt spil i divisionsturneringen i den 
kommende weekend og orienterede i øvrigt om, at elitespillerne den 7. september 
afholder en lille afslutningssammenkomst, hvor klubben giver et mindre tilskud. 
 
Viborg Golfklub har netop været vært ved juniorernes årgangsmesterskaber, som 
DGU afviklede på vort anlæg med stor hjælp fra lokale kræfter. Viborgs deltagere 
gjorde fornem reklame for klubben, idet vi tog 1. pladsen i en række og 2. pladsen i 
to af de øvrige rækker, så et meget fint resultat. 
 
CJ havde ikke yderligere at tilføje vedrørende sponsorerne. FU havde således for få 
dage siden været igennem status sammen med Claus Hermann. 
 
ODS havde ikke bemærkninger fra turneringsudvalget. Ud over de kendte 
klubturneringer resten af året forestår der i den nærmeste fremtid et arbejde med at 
gennemføre klubmesterskaberne. Vi håber på mange tilmeldinger, så vi får en god 
sportslig afvikling og mulighed for – ud over at kåre klubmestrene – også får 
mulighed for at kåre rækkemestre i alle de rækker, der kan ske tilmelding inden for. 
 
 

19-052 Rapportering fra Chefgreenkeeper og træner 
 

NEH havde ikke yderligere at fremføre ud over det allerede nævnte under forrige 
punkt. 

 
Fra arbejdet på banen kunne PK oplyse, at der skal laves en plejeplan for at sikre, at 
vi undgår sygdomme i greens. Der skal således tænkes øget luftning og topdressing 
ind i planen. Der er megen fokus på vore greens tilstand. Den megen vand giver 
udfordringer for sundheden i greens.  
 
PK tilføjede i relation til greens, at vi nu har erhvervet en speciel ”bold” som kan 
styres via en App på mobiltelefonen og som kan måle både hastigheden på og 
jævnheden af greens. Via brug af App’en kan der opsamles historik på målingerne, 
så udviklingen let kan følges. Der er foretaget sammenligninger med måling af 
hastighed på ”gammeldags” måde og det kan konstateres, at målingerne er valide. 
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PK oplyste i øvrigt, at klippehøjden nu var så lav som aldrig tidligere, idet man har 
klippet ned i 3 mm’s højde. I sammenhæng med at klippeleddene er blevet slebet, 
bør hastigheden på greens været blevet øget mærkbart. 
 
Når det gælder fairways, er disse nu ved at rette sig. Der er dog stadig udfordringer 
på rød sløjfes hul 12, 15 og 16. Når klubmesterskabernes slagspilsrunder er afviklet 
sidst i august, vil disse fairways blive prikket og eftersået, og der vil blive gødet 
ekstraordinært disse steder. 
 
PK oplyste, at bunkerkanterne nu er blevet skåret, hvilket har hjulpet betydeligt. Det 
kan dog konstateres, at flere bunkers trænger til en renovering. 
 
Med hensyn til medarbejderstaben i greenkeepergården kunne PK oplyse, at Jette og 
Susanne fremover bytter arbejdstid, således at Susanne fremover nøjes med 400 
timer om året, medens Jette bliver fast tilknyttet. 
 
Der er pt. ingen medarbejdere i jobtræning. MA kunne i den forbindelse oplyse, at vi 
har givet tilsagn om, at Kriminalforsorgen må benytte Viborg Golfklub til at sende 
dømte til samfundstjeneste til os – dog efter nærmere aftale. 
 
PK udtrykte i øvrigt stor tak til de frivillige, som gør et stort arbejde på banen. 
 
I forbindelse med afviklingen af årgangsmesterskaberne for juniorer i afvigte 
weekend havde der samme dag været et stort arrangement for mountainbikere, som 
kørte meget tæt på hul 22. Det var ikke ufarligt at færdes, hvor de gjorde, og vi må 
have en kontakt til arrangørerne for at sikre, at der fremover køres længere væk fra 
hulforløbet på hul 22. 
 
Traditionen tro afholdes der et møde med golfklubbens naboer. Mødet er i år 
berammet til den 10. september. Her har vi lejlighed til at drøfte, hvorledes det gode 
naboskab kan styrkes/bevares. Fra klubben deltager PMN, PK, MA og VV. 
 
PK orienterede om, at Bane- og miljøudvalget har udarbejdet et forslag til 
banejusteringer. Notatet var inden mødet udsendt til bestyrelsen. PK gjorde 
opmærksom på, at forslagene bl.a. byggede på resultatet af de registreringer der 
gennem tiden er opsamlet via spillernes registreringer i Golfsporet. Dette værktøj 
giver således mulighed for at se, hvor spillerne typisk færdes på banen og samtidig 
hvor de meget sjældent kommer. 
 
Med disse målinger som udgangspunkt kan man herefter vurdere, om der er 
bunkers, der sjældent er i spil – og dermed måske kan nedlægges eller omdannes til 
græsbunkers. 
 
Notatet blev ikke gennemgået minutiøst på bestyrelsesmødet. Det er ret omfattende, 
og det blev i stedet besluttet, at man nu hver især overvejer forslagene, hvorefter 
emnet tages på dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde. 
 
MA ønskede en tilkendegivelse af, om man følte der var behov for opsætning af en 
klokke til venstre for fairwaybunkeren før greenen på hul 10. Der var kommet forslag 
herom, idet gode spillere kan drive tæt på greenen, hvis man ”går hen over” 
buskadset i venstre side. Dette kan måske give farlige situationer.  
 
Umiddelbart var bestyrelsen af den opfattelse, at der ikke var et problem her, 
såfremt man overholder starttiderne, hvilket vi igen opfordrer til.  
 

19-053 Eventuelt 
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ODS havde fremsendt bemærkning om, at sirenen til brug ved tordenvejr et par 
gange var blevet brugt forkert i forhold til de udarbejdede anvisninger.  
 
VV oplyste i den forbindelse, at alle var blevet gjort opmærksom om signalgivningen 
gennem et nyhedsbrev i uge 23, hvori der var henvist til forholdsreglerne på 
hjemmesiden, ligesom der var opsat tydeligt opslag om signalgivningen i 
turneringslederrummet, hvor nøglen til sirenen hænger.  
 
Det blev dog besluttet, at vi udsender særskilt mail til formændene for klubber-i 
klubben om reglerne for signalgivning. Så må de sikre, at alle deres turneringsledere 
bliver bekendt med reglerne. 
 
Man kunne i samme forbindelse opfordre til, at turneringslederne ikke alle selv spiller 
med i turneringen, hvis der er risiko for torden i løbet af turneringen.  
 
MA oplyste, at der havde været tilkendegivelser om, at vore nye flagstænger på 
hullerne ikke var lovlige. PK lovede at tage kontakt til vores leverandør for at få 
sikkerhed for lovligheden. 
 
ABJ gjorde opmærksom på, at vore medlemmer generelt er dårlige til at rette 
nedslagsmærker op. MA oplyste i den forbindelse, at der var kommet et forslag om, 
at man i forbindelse med vore turneringer og mange gunstarter i klubber-i-klubben 
som en naturlig ting rettede alle nedslagsmærker op på den green man slutter spillet 
på. På den måde vil arbejdet blive jævnt fordelt på spillerne. 
 
ABJ havde fået en forespørgsel på, om Viborg Golfklub ikke også skulle have en 
”billig uge”, hvor der næsten kan spilles gratis på samme måde som i mange af vore 
omkringliggende klubber. 
 
MA gentog synspunktet om, at vi så ville skulle tilbyde samme lave pris til spillere fra 
Golfhotellet, som sender mange greenfee spillere til klubben til noget højere satser. 
Det er et spørgsmål, om denne reduktion vil kunne modsvares af yderligere 
indtægter fra nye greenfee spillere, ligesom belastningen på banen vil blive større. 
Så umiddelbart synes vi ikke, det er en god ide. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 12.00 
 
 
Referent:  Verner Veedfald 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 


