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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Torsdag den 12. september 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) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) (fra pkt. 19-059) 
 
Afbud fra: Sponsoransvarlig Carsten Jensen (CJ) 
 
 
19-054 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. august blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
 
 

19-055 Budgetopfølgning pr. 31.08.2019 
 

 MA gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. august med tilhørende kommentarer. Ser 
man isoleret på resultatet af aktiviteterne i august måned, har der været en positiv 
afvigelse i forhold til budgettet på tDKK 46.  
 
På indtægtssiden konstateres fortsat en positiv afvigelse på kontingenterne – stadig 
som følge af en pæn medlemstilgang. Der er også i august måned blevet tilbageført 
et mindre kontingentbeløb som må erkendes at være uerholdeligt. På trods af dette 
ligger kontingentindtægterne i august måned tDKK 22 over budgettet. 
 
For at animere flest mulige af de af vore prøvemedlemmer, der nærmer sig 
mulighederne for at få banetilladelse til at melde sig ind, ønskede 
forretningsudvalget bestyrelsens accept af, at der med virkning fra 1. oktober gives 
mulighed for at give 80 pct. rabat på kontingentsatserne gældende for et 
medlemskab resten af 2019. Bestyrelsen var positiv herover for, og der vil derfor i 
den nærmeste fremtid blive givet information til prøvemedlemmerne om denne 
mulighed. 
 
I relation til drøftelsen af kontingentindtægterne erindrede ABJ om, at den tidligere 
beslutning om at flytte kontingentopkrævningsterminen fra 1. februar til 1. januar, 
kan fordre, at der udsendes en reminder herom til medlemmerne, så man i god tid 
kan indregne dette i sit budget. Der var enighed om, at dette bør nævnes i et 
kommende nyhedsbrev  

 
Også udviklingen i greenfee indtægterne er fortsat positiv, og det er stadig vort 
bedste skøn, at årets budget her kan nås. 
 
Sponsorindtægterne ligger i august måned lidt under budgettet. Dog mangler der 
fortsat at blive faktureret enkelte sponsorer. 
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På udgiftssiden har der i august måned samlet været et mindre forbrug på tDKK 22 i 
forhold til budgettet, og der er ikke omkostningsgrupper, hvor de realiserede udgifter 
afviger nævneværdigt fra budgettet. 
 
MA orienterede i relation til gennemgangen af omkostningerne om, at 
forretningsudvalget netop havde haft personalesamtaler med de fleste fra 
greenkeeperstaben. Der kan i den forbindelse blive behov for en mindre løntilpasning 
i 2020 for at følge den almindelige pris- og lønudvikling. Der er ikke lovet 
lønstigning, og en konkret udmøntning vil skulle afvente resultatet af arbejdet med 
at fastlægge det samlede budget for 2020. 
 
MA oplyste videre, at greenkeeperassistenterne Susanne og Jette med virkning fra 1. 
september har byttet job, idet Susanne har ønsket en reduceret arbejdstid. 
Jobbytningen er sket på uændrede vilkår parterne imellem. 
 
2 af vore greenklippere er ved at være udtjente. Der er i den forbindelse indhentet 
tilbud på, hvad det vil koste at købe nye. Udgiften vil samlet beløbe sig til godt tDKK 
700. Til sammenligning vil en renovering af de slidte klippeled kunne gøres for ca. 
tDKK 40. Vi vil derfor forsøge at klare os igennem med en renovering – også fordi 
teknologiudviklingen gør, at der snart findes eldrevne klippere, hvor vores 
egenproduktion af el vil komme til sin ret. 
 
Estimatet for hele 2019 er blevet vurderet på ny. Det er bestyrelsens skøn, at 
resultatet for indeværende regnskabsår vil komme til at ligge i intervallet tDKK 450-
475. 
 
 

19-056 Orientering fra forretningsudvalget (FU). 
 
 Amatør- og ordensudvalget – verserende sag 
 

 Amatør- og ordensudvalget har den 19. august afsagt kendelse i en verserende 
disciplinær sag. Kendelsen har medført karantæne resten af året for et af klubbens 
medlemmer. 
 
Som reglerne for behandling af disciplinærsager foreskriver, er kendelsen i 
anonymiseret form offentliggjort på klubbens hjemmeside. 
 
Bestyrelsen drøftede kort sagens forløb, herunder den relativt lange ekspeditionstid, 
og der var enighed om, at FU tager kontakt til medlemmerne af Amatør- og 
ordensudvalget for at evaluere forløbet og herunder undersøger mulighederne for at 
nedbringe sagsbehandlingstiden, hvis der skulle komme en ny sag, der kræver 
udvalgets inddragelse. 
 
 
Klubhuset 
 
Da enkelte vinduer og et dørparti i klubhuset nu er i så dårlig stand, at en reparation 
ikke er fornuftig, og da vinduer og døre generelt trænger til maling, har vi indhentet 
tilbud fra et par håndværkere for at få et tilbud på udskiftning og 
vedligeholdelsesarbejdet. 
 
Vi har afsat et mindre beløb i budgettet for i år til vedligeholdelse, og vil forsøge at få 
gennemført dele af arbejdet i år. 
 
ODS lovede at se nærmere på tilbuddet. 
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Medlemsmøder 
 
Mandag den 9. september var der indkaldt til medlemsmøde, hvor indholdet var en 
naturvandring på golfanlægget med chefgreenkeeper Per Knudsen og 
baneudvalgsmedlem Karen Søegaard som fortællere. Knap 30 medlemmer var mødt 
frem denne aften, hvor deltagerne fik en meget fin og lærerig indføring i historie, 
baneforhold, græs og vegetation i øvrigt. 
 
Desværre regnede det en del under vandringen, så de grillede pølser var kærkomne, 
da selskabet returnerede til greenkeepergården efter halvanden times vandring. 
 
Der afholdes endnu et medlemsmøde i efteråret. Datoen er den 20. november, hvor 
vi skal mødes i cafeen. Her har vort medlem Poul Dahl lovet at fortælle om sin tid 
som chef i jægerkorpset, og der kan komme informationer om klubben i øvrigt. Der 
vil denne aften blive behov for forhåndstilmelding. 
 
 
Sponsorturnering og turnering for udvalg og hjælpere 
 
Fredag den 27. september afholdes turnering for vore sponsorer. Der er pt. tilmeldt 
knap 30, men vi håber på, at mere end 40 tilmelder sig inden fristens udløb. 
 
Lørdag den 28. september er udvalgsmedlemmer, bestyrelsen, ansatte i golfklubben 
og de mange frivillige hjælpere inviteret til at deltage i en turnering over 18 huller 
med efterfølgende frokost som tak for hjælpen i årets løb. Vi håber også på god 
deltagelse her. 
 
 
Garia 
 
MA orienterede om, at Leasing Fyn nu har godkendt finansiering af vort køb af 
yderligere 3 Garia buggies. Købet er sket til uændrede priser i forhold til købet af de 
3 første i 2018. Levering vil ske pr. 1. april 2020. 
 
 
Andet. 
 
MA orienterede om, at oplysninger om alle ratede baner fremover ligger i DGU 
Databasen. 
 
Da vores par 3 banen ikke er rated af DGU, kan dette give problemer, da par 3 
banen i stort omfang benyttes til at give nybegyndere mulighed for at spille sig ned i 
handicap med henblik på at opnå banetilladelse. 
 
I forbindelse med overgangen til DGU Databasen er der dog en mulighed for at få 
dispensation hos DGU. Casper Lindenmayer har i den forbindelse bistået os med 
denne dispensation. I samme forbindelse vil tildelingen af slag fremover være ens for 
damer og herrer, som alle herefter starter fra et handicap på 72. Banens hul 5 vil 
samtidig blive et par 4 hul for både damer og herrer. 
 
Ændringerne er nu blevet gennemført rent teknisk. Spillere med et nuværende 
handicap over 72 vil manuelt blive reguleret ned til handicap 72. 
 
MA påpegede, at denne tekniske ændring aktualiserer behovet for at få udvidet par 3 
banen, så den kan opnå en egentlig rating hos DGU. Vi har fået bevilget en del af det 
nødvendige beløb og har også haft en ansøgning om støtte hos Viborg Kommune. Vi 
mangler dog fortsat et svar fra kommunen. 
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ODS påpegede det uhensigtsmæssige i, at mountainbike cyklister kommer meget 
tæt på spillet ved banens hul 22, og han frygtede, at det en dag ville kunne resultere 
i, at en cyklist blev ramt af en golfbold. Det aftaltes, at vi efterfølgende tager kontakt 
til de involverede parter, herunder kommunen for at finde et mere sikkert forløb af 
kørestien. 
 
PK orienterede om, at der nu er kommet yderligere skiltning på banen, da 
greenfeegæster undertiden har svært ved at finde rundt på banen. Der er således 
opsat større skilte med henvisning fra hul 9 til 19, fra hul 9 til 10 og fra hul 11 til 12. 
Der var enighed om, at behovet nu måtte være dækket, og der bør ikke opsættes 
flere skilte. 
 
MA orienterede om, at der den 10. september havde været afholdt det årlige møde 
med golfklubbens naboer. Der er heldigvis ikke de store stridigheder, men naboerne 
påpegede kritik af støj fra den ”gåseskræmmer”, der som forsøg blev opsat bag 
teestedet på hul 9. Samtidig påpegede naboerne igen, at der undertiden køres for 
stærkt på Kjeldvej. Vi lovede at præcisere dette over for vore medlemmer i et 
kommende nyhedsbrev. 
 
 

19-057 Medlemsstatus. 
 

 VV gennemgik kort den nyeste medlemsstatistik udarbejdet pr. 9. september. Der er 
fortsat grund til at være tilfredse med udviklingen. Siden årets start har der således 
været en nettotilgang på 121 medlemmer, og siden samme opgørelse i august har 
tilgangen været på 9. Det kan fortsat konstateres, at vores fleks 9 hullers 
medlemskab er populært, men tilgangen af fuldtidsmedlemmer har trods alt været 
større. 
 
Den tilfredsstillende nettotilgang skal også ses i lyset af, at der i perioden er blevet 
slettet medlemmer, hvor det ikke har været muligt at inddrive kontingentrestancer. 
 
 

19-058 Drøftelse af baneforhold 
 

 Under dette punkt drøftedes 2 notater. Dels et notat om vinterspil på sommergreens 
og dels et notat fra Bane- og miljøudvalget om forslag til forskellige banejusteringer. 
 
 Notatet om vinterspil på sommergreens var kommet i stand som konsekvens af et 
medlemsforslag på årets generalforsamling om muligheden for at spille på 
sommergreens i vinterperioden. Da et sådant spørgsmål om drift ikke kan afgøres på 
en generalforsamling, men er en bestyrelsesafgørelse, blev det med forslagsstilleren 
aftalt, at spørgsmålet skulle tages op og belyses i et særudvalg. 
 
Udvalget har afholdt møde den 21. juni. Til dette møde var også indkaldt en 
banekonsulent fra DGU.   
 
Selv om det som udgangspunkt vil være attraktivt for klubmedlemmerne og 
greenfeegæster at spille på sommergreens i stedet for de provisoriske vintergreens, 
så er det vurderingen, at de udgifter, der vil være forbundet med skift af hulplacering 
flere gange om ugen, vagtordning for at sikre, at greens lukkes i forbindelse med 
frostvejr, opsætning og nedtagning af snoreafspærring af greens ved snedække samt 
ikke mindst ekstraordinær forårsklargøring af greens langt vil overstige de 
greenfeeindtægter, klubben vil kunne opnå. 
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Det må tillige påregnes, at der om foråret vil gå op til en måned længere, inden 
greens opleves som tilfredsstilende set i forhold til at greens har været vinterlukket. 
 
Det er således bestyrelsens indstilling, at der ikke åbnes for vinterspil til 
sommergreens. 

 
MA orienterede i den forbindelse om, at han havde taget kontakt til Hvalsund 
Golfklub for at undersøge muligheden for at få en specialaftale om spil på banen der i 
perioden 1. oktober til 30. marts. Vi har i forvejen en specialaftale om greenfee vore 
klubber imellem, og med en fornuftig aftale om spil i vinterperioden, ville dette give 
vore medlemmer mulighed for at spille til sommergreens i Hvalpsund.   
 
Notatet fra Bane- og miljøudvalget om forskellige banejusteringer var ret omfattende 
og blev ikke gennemgået detaljeret på mødet. I stedet aftaltes det, at bestyrelsen 
mødes den 24. september kl. 10.30 for at køre banen igennem og derved i 
fællesskab ser på de justeringer, der er foreslået. 
 
Banejusteringerne er baseret på medlemmernes registreringer i ”Golfsporet”, der 
viser, hvor spillerne typisk bevæger sig på banen, og hvilke områder, der sjældent er 
i spil.  
 
Sammen med en banearkitekt har bane- og miljøudvalget herefter overvejet 
muligheder for f.eks. at nedlægge bunkers eller lave græsbunkers i stedet for. 
 
Som et eksempel foreslås greenbunkeren i højre side på hul 6 erstattet af en 
græsbunker. Bestyrelsen var generelt lidt betænkelig ved at ændre for meget på 
banen. Vi skal bevare variationen.  
 
Specielt omkring hul 6 var der derimod enighed om, at landingsområdet foran 
bunkeren i højre side skal forbedres. Dette arbejde igangsættes som et første step. 
 
 

19-059 Rapportering fra udvalgene 
 
 

 SB orienterede om, at man snart skal tage stilling til, hvor mange hold der skal 
tilmeldes til regionsgolf og Danmarksturneringen til næste år. 
 
I den forbindelse nævnte SB, at der var kommet et ønske fra en kreds af seniorer, 
som gerne vil tilmeldes med et seniorhold i Danmarksturneringen på samme måde 
som vi i dag har et veteranhold, der spiller her. 
 
 Bestyrelsen var positiv over for, at give holdene lov til at tilmelde sig, hvis de ønsker 
det. Der var dog samtidig enighed om, at det sportslige skal i højsædet. Det vil sige, 
at man skal forsøge at stille med det stærkeste hold og ikke etablerer et ”lukket 
hold”, hvor spillerkredsen er aftalt på forhånd. 
 
 Der var også enighed om, at de retningslinjer, der i dag findes for klubbens dækning 
af udgifter i forbindelse med turneringsdeltagelse skal gennemgås med henblik på en 
ajourføring og standardisering, således at retningslinjerne som udgangspunkt 
kommer til at gælde for alle de hold, der repræsenterer klubben i 
Danmarksturneringen. 

 
Fra begynderarbejdet nævnte ABJ, at der fremover skal findes et nyt koncept for 
informationsmøderne, der var forsøgt afviklet den 1. torsdag i hver måned. På det 
sidste møde var der således ikke mødt begyndere op. 
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Også Fyraftensgolfen var det lidt svært at få mange til at tilmelde sig. Der var typisk 
12-15 spillere hver gang, hvilket er for lidt til at retfærdiggøre en blokering af banen. 
 
ABJ arbejder på at finde 2 kandidater til at deltage i et af DGU’s trænerkurser, 
således at man får et lidt bredere felt at kunne trække på i forbindelse med 
lørdagstræningen for begynderne. 
 
Bestyrelsen var positiv over for ønsket om deltagelse i trænerkurset. ABJ og NEH 
finder i fælleskab de 2 kandidater. 
 
Fra arbejdet på banen orienterede PK om, at den megen nedbør giver problemer på 
greens og fairways. Han håbede således på tørvejr i en længere periode, da det visse 
steder er svært at køre med maskinerne, ligesom tromling af greens er problematisk. 
 
PK orienterede videre om, at der er udarbejdet en plejeplan, som indeholder de 
arbejder, der bør gennemføres i idealsituationen. 
 
MA noterede dette og foreslog, at vi på heldagsmødet i januar drøfter, hvad der er 
mulighed for at få gennemført. 
 
Videre oplyste PK, at man nu har prikket og eftersået på fairways på banens hul 7, 
12, 15 og 16. Hermed håbes det, at skaderne efter sidste års tørke efterhånden er 
udbedret. Det tager dog nogen tid, inden græsset er ordentligt etableret. 
 
Som nævnt tidligere er ”gåseskræmmeren” nu slukket efter klager fra naboerne. 
Fremtiden for maskinen er usikker, men PK er i dialog med DGU, som kører forsøget, 
om hvad der fremover skal ske. 
 
Fra turneringsudvalget påpegede ODS, at vi fremover datomæssigt skal forsøge at 
styre uden om Fyrværkerifestivalen. Det tyder på, at denne har afholdt nogle af vore 
spillere fra at tilmelde sig mesterskaberne. 
 
ODS var i øvrigt inde på, at man måske skulle forsøge at skabe en mere festlig 
stemning omkring afviklingen af klubmesterskaberne, så man fik flere af klubbens 
medlemmer til at møde frem. Turneringsudvalget må se på dette og på 
mesterskabernes format i øvrigt. 
 
NEH orienterede om, at man i forbindelse med at herrernes 1. hold skulle spille 
oprykningsspil mod Randers om oprykning til 1. division havde fået kontakt med en 
mentaltræner, som elitespillerne havde fået sparring af, specielt når det gjaldt 
konstellationerne i Foresome matcherne. 
 
NEH var i øvrigt enig i synspunktet om, at der generelt kom for få til Fyraftensgolf, 
men det var typisk ikke de samme spillere, der kom fra gang til gang, så han ville 
gerne, om vi gav turneringen en chance igen til næste sæson. 
 
 

19-061 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til debat under dette dagsordenspunkt. 
 
 
  
 Mødet sluttede kl. 19.05 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 
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