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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Torsdag den 31. oktober 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) 
 Sponsoransvarlig Carsten Jensen  (CJ) 
 
 Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
Afbud fra: Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 
 
19-062 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. september blev godkendt og underskrevet. 
 
 
19-063 Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 samt estimat for 2019  
 

MA kommenterede kort den udarbejdede budgetopfølgning pr. 30. september. Det 
kan konstateres, at vi isoleret for september måned stort set ligger på budget, selv 
om der er nogle større positive og negative afvigelser.  

 
Det er glædeligt, at indtægterne fra kontingenter og greenfee fortsat ligger over de 
budgetterede niveauer. Samtidig er der dog en mindre negativ afvigelse på 
lønudgifterne, ligesom driften af banen har været lidt dyrere end forventet i 
september måned. Det drejer sig specielt om udgifterne til frø, jord og baneudstyr. 

 
Der må for året tillige forventes stigende udgifter til brændstof, da den gode vækst 
har medført øget behov for klipning af arealerne. 
 
For året som helhed forventer vi nu, at de samlede kontingentindtægter når tDKK 
5.700, hvilket er tDKK 200 over det budgetterede. MA udleverede i den forbindelse 
en oversigt over vore kontingentindtægters fordeling på medlemskategorier. 
Opgørelsen viste udviklingen fra 2018 til 2019, og det kan konstateres, at væksten i 
kontingentindtægter ligger højest for kategorien Fleks 9 huller, hvor 
indtægtsstigningen er mere en dobbelt så stor som for gruppen seniorer, der betaler 
fuldt kontingent.  
 
Fleks 9 hullers gruppen er fortsat pænt voksende, og der var i den forbindelse en 
drøftelse af, om der på et tidspunkt kan blive behov for at sætte en begrænsning på 
det samlede antal medlemmer med denne status – også henset til belastningen på 9 
hullers sløjfen. 
 
MA orienterede i samme forbindelse om, at der på nuværende tidspunkt er 54 
medlemmer, der har bedt om at få ændret medlemsstatus ved årets udgang. Heraf 
har 30 meldt sig ud, og 24 har ønsket en anden medlemskategori. Vi følger løbende 
udviklingen, når det gælder ønsker om ændringer i medlemsstatus. Ønsker om 
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ændring af medlemsstatus skal ifølge vore vedtægter indgives inden udgangen af 
november måned for at få virkning for det kommende år. 
 
På indtægtssiden har bidraget fra greenfee også udviklet sig positivt, og de samlede 
indtægter fra salg af banen ligger efter årets første 3 kvartaler tDKK 71 over det 
budgetterede niveau. I forhold til 2018 er der tale om en stigning på tDKK 269.  
 
Vi har fortsat et godt samarbejde med Golfhotellet, som sender mange gæster til 
Viborg Golfklub via deres golfpakker. I år forventer vi således, at mere end 600 
greenfeegæster vil komme via Golfhotellet. 
 
Der kan selvfølgelig stadig komme uforudsete udgifter – vi har således i oktober 
været nødt til at udskifte en reservedel på en semirough klipper, hvilket kostede 
tDKK 26. 
 
Det er dog fortsat bestyrelsens bedste skøn, at vi kan komme ud af indeværende år 
med et positivt resultat i størrelsesordenen tDKK 425 – 450. Til støtte for dette, viser 
resultatet for årets første 9 måneder en positiv afvigelse fra budgettet på tDKK 235. 
Resultatet er samtidig tDKK 543 over resultatet for samme periode i 2018.   
 
 

19-064 Orientering fra Forretningsudvalget (FU). 
 
 Klubhuset 
 

MA meddelte, at der endnu ikke var kommet en endelig tilbagemelding fra den kreds 
af medlemmer, som har været positive omkring etablering af en særlig VIP-
erhvervsklub med det sigte, at skabe mulighed for bidrag til forskønnelse af vore 
klubhusfaciliteter. Det er således usikkert, om denne tanke har en fremtid. 
 
Der var i den forbindelse enighed om, at vi på vort strategimøde i januar 
(mødedatoen blev på mødet ændret fra fredag den 10. januar til lørdag den 11. 
januar) skal bruge tid på at drøfte, hvorledes vi kan skabe et større 
indtægtsgrundlag bl.a. via vores sponsorer og erhvervsklubben. 
 
I relation til klubhuset tilføjede MA, at der ligger en ansøgning hos kommunen, som 
vi fortsat afventer en tilbagemelding på. 
 
Vi har også en ansøgning hos kommunen om tilskud til udvidelse af par 3 banen, og 
forleden har vi tillige søgt Asta og Jul. P Justesens Fond om midler til ændringen af 
par 3 banen. 
 
 
Køb af automat. 
 
Den nuværende automat til køb af øl/vand skal udskiftes. Automaten ejes af 
Carlsberg, som dog ikke har ønsket at opgradere denne, så den kan benyttes til kort 
og Mobilepay.  
 
Gennem Vibocold er det nu lykkedes at foretage et fordelagtigt indkøb (med stor 
rabat) af en ny automat, hvor der fremover kun vil kunne bruges kort eller 
Mobilepay til betaling. Det er besluttet, at automaten skal placeres i inforummet, 
hvor også greenfeespillere vil få let adgang til denne. Vi forventer, at automaten kan 
sættes i drift, inden vinteren for alvor sætter ind.  
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Boldopsamling og ny flisebelægning på driving rangen. 
 
Med støtte fra erhvervsklubben er der nu sket indkøb af en ny boldopsamler, som 
sikrer, at tunge løft og vrid i forbindelse med tømning af boldkasserne fremover 
undgås. Boldopsamleren vil således kunne køres frem til en boldgrav, hvor boldene 
vippes ned, hvorefter de via en elevator transporteres til boldvaskeren.  
 
Boldgrav, elevator  og boldvasker er netop blevet monteret, og fra næste sæson, vil 
den nye boldopsamler blive taget i brug. 
 
Også med støtte fra erhvervsklubben skal der samtidig etableres en række nye 
udslagssteder med måtter i arealet mellem boldopsamleren og over mod greenen på 
hul 26. Der er indkøbt fliser til belægningen, og så snart vore greenkeepere har tid, 
går de i gang med at lægge fliser. 
 
Bestyrelsen besluttede i denne forbindelse, at området foran de nuværende 
udslagssteder skal rettes op ved at påkøre jord, således at der bliver mulighed for at 
slå fra græs på et større jævnt område foran måtterne.  Også dette arbejde skal 
snarest sættes i gang. 
 
 
Medlemsmøder 
 
Den 24. oktober var der som noget nyt blevet afholdt en informationsaften for vore 
mange prøvemedlemmer samt de nye medlemmer, vi har fået udefra i årets løb. Ca. 
50 mødte frem på aftenen, hvor NEH, ABJ og MA havde orienteret om mange 
praktiske forhold i klubben – herunder mulighederne for spil om vinteren. 
Spørgelysten havde været stor, og det var indtrykket, at arrangementet havde 
været meget vellykket. 
 
Den 20. november afholdes et nyt medlemsmøde for alle vore medlemmer. Der vil 
denne aften være indlæg fra vort medlem Poul Dahl, der bl.a. er tidligere chef for 
Jægerkorpset. Tilmelding til dette møde skal ske i Golfbox, hvor der er oprettet 
tilmeldingsmulighed.  
 
 
Golfspilleren i centrum 
 
Den sidste tredjedel af vore medlemmer har i september haft mulighed for at svare 
på spørgeskemaundersøgelsen ”Golfspilleren i centrum”.  Det kan konstateres, at 
vore egne medlemmer bedømmer forholdene i klubben marginalt lavere end sidste 
år. Til gengæld kan vi se, at vore gæster generelt vurderer klubben meget positivt. 
 
Vi følger løbende op på kommentarerne i spørgeskemaundersøgelsen. Vi vil dog 
gerne opfordre til, at man ikke svarer anonymt. Herved får vi bedre mulighed for at 
få en eventuel kritik uddybet. 
 
 
Nye hold i Danmarksturneringen 
 
SB orienterede under dette punkt om, at der fra næste sæson vil blive tilmeldt et nyt 
senior hold, da der havde været udtrykt ønsker herom. Det var blevet påpeget, at 
der skal være tale om et åbent hold, hvor det er de bedste spillere, der kvalificerer 
sig. 
 
SB oplyste, at der ikke tilmeldes et superveteranhold, idet der ikke var udtrykt 
særlige ønsker herom, ligesom der ikke var hold tilmeldt fra andre klubber i Jylland. 
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Næste år trækkes holdet i kvalifikationsrækken for herrer. Til gengæld tilmeldes der 
et hold i den nye ungdomsrække, hvor der kan stilles med et bladet hold på 4 
spillere. Det er håbet, at dette hold kan give god turneringstræning, for de 
ungdomsspillere, der ikke er tilknyttet fast på divisionsholdene. 
 
 
Notat vedrørende dækning af udgifter til hold i Danmarksturneringen. 
 
Forud for mødet havde SB tilrettet de eksisterende retningslinjer for dækning af 
udgifter til vore elite- og talentspilleres deltagelse i Danmarksturneringen og 
turneringer i øvrigt. Der er sket en standardisering holdene imellem. 
 
Retningslinjerne er nu tilrettet, så de klart præciserer, hvilke udgifter, der ydes 
refusion af, ligesom det er klargjort, hvilke krav, der stilles til elite- og 
talentspillernes deltagelse i turneringer. Ved sæsonens start skal der således for den 
enkelte udarbejdes en plan for turneringsdeltagelse i sæsonen, og denne skal 
godkendes af klubpro og sportsansvarlig, så spillerne ved klar besked om, hvad de 
kan forvente tilskud til. 
 
Bestyrelsen godkendte de nye retningslinjer, som træder i kraft med virkning for den 
kommende sæson. 
 
 
Drøftelse af priser for 2020. 
 
Bestyrelsen drøftede niveauet for kontingenterne for 2020. Der var enighed om, at 
der ikke ændres i kontingentsatserne i den kommende sæson. 
 
De nuværende rabatsatser, der gælder, når man melder sig ind i løbet af året, 
fastholes ligeledes. således at der opnås 40 % rabat ved indmeldelse efter 1. juli og 
60 % rabat, ved indmeldelse efter 1. september. Der var dog enighed om, at 
rabatsatsen kan reduceres yderligere ved meget sen indmeldelse. Rabatteringen 
sker her individuelt.  
 
Da prisen for deltagelse i klubturneringer har ligget fast igennem en årrække, var 
der enighed om, at den normale turneringsfee (incl. frokost) for 2020 hæves fra 125 
til 150 kr. 
 
 
Etablering af vintertoilet mellem hul 18 og hul 10. 
 
Fra flere af vore kvindelige medlemmer har der været udtrykt ønske om etablering 
af et toilet på vinterbanen, så man ikke behøver at gå i klubhuset, hvilket vil forsinke 
spillet. 
 
Der var en drøftelse af mulighederne. Da det bliver dyrt at etablere vand og strøm i 
området, skal der i givet fald findes alternative løsninger. Det besluttedes at 
undersøge, om der kan findes en tørkloset løsning, og hvad de økonomiske og 
driftsmæssige aspekter hermed er. 
  
 
XL møde 
 
MA og VV havde den 28. oktober deltaget i det årlige evalueringsmøde med de 
samarbejdende XL klubber. 
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Der var generelt tilfredshed med ordningen, og der lægges ikke op til ændringer i 
principperne for det kommende år. Heller ikke på prisen, som fortsat bliver 900 kr. 
for et medlemskab til XL. 
 
Der var på mødet en drøftelse af mulighederne for samarbejde på andre områder 
end greenfee prisen, og det besluttedes at igangsætte undersøgelser omkring 
mulighederne for at lave erfaringsudveksling omkring junior- og begynderarbejdet. 
 
Det blev ligeledes aftalt, at der indsamles oplysninger fra de enkelte klubber om, 
hvilke regler, der gælder for spil til sommergreens i vinterperioden. Der laves 
derefter en samlet oversigt herfor. 
 
Cafeudvalg. 
 
For at sikre fokus på at vores cafe er velfungerende og for at give mulighed for 
gensidig sparring, har vi besluttet at nedsætte et cafeudvalg. ODS indtræder i dette 
udvalg fra bestyrelsens side. Forpagteren af cafeen indgår naturligvis også, ligesom 
der skal tilknyttes få andre medlemmer.  
 
ODS efterlyste retningslinjer for et sådant udvalg. PMN oplyste, at hun har 
efterspurgt retningslinjer fra en golfklub, der arbejder med et caferåd, og på det 
kommende møde i GAF, vil hun undersøge, om der er erfaringer fra andre klubber på 
dette område. 
 
 
Prøvemedlemskab som julegave. 
 
NEH ville gerne drøfte et forslag om at sælge prøvemedlemskaber til 2020 sæsonen  
som gavekort til brug for julegaver.  
 
Der var enighed om, at det kunne være et forsøg værd. Prisen bliver 750 kr. (i 
stedet for de normale 995 kr.). Der vil ske annoncering på Facebook, og 
gavekortene vil kunne købes i sekretariatet og i shoppen. 
 
Der var samtidig forslag om, at Deal.dk kan forsøges brugt til salg af forskellige 
pakkeløsninger med det sigte at hverve nye medlemmer til næste år. 
 
 
Andet 
 
Som nævnt tidligere flyttes datoen for strategimødet i januar fra fredag den 10. 
januar til lørdag den 11. januar. Stadig med start på mødet kl. 09.00 
 
 

19-065 Drøftelse af baneforhold – opfølgning på banegennemgang 
 

På forrige bestyrelsesmøde blev det aftalt at foretage en fælles banegennemgang 
med det sigte at få et bedre overblik over de mange forslag til små og større 
ændringer, som baneudvalget havde arbejdet med. Forslagene til ændringer er i 
stort omfang funderet på registreringerne i Golfsporet, hvor man kan følge spilernes 
færden på banen. 
 
Ved banegennemgangen var bestyrelsen enig i, at enkelte af de nuværende bunkers, 
der sjældent er i spil, med fordel kan nedlægges eller erstattes af græsbunkers, men 
ellers var der ikke tilslutning til de store ændringer for nærværende.  
 
Det aftales nærmere med greenkeeperne, hvornår de ændringer, der var tilslutning 
til, skal sættes i gang. 
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19-066 Rapportering fra udvalgene 
 

Fra sponsorarbejdet orienterede CJ om, at der er en del af de nuværende 
sponsoraftaler, der skal gentegnes for de kommende år. Han og Claus Hermann går i 
gang med dette arbejde snarest. 

 
MA oplyste, at det er forventningen, at vi når budgettet for sponsorindtægter i år. 
Der mangler fortsat at blive faktureret enkelte aftaler. De sidste detaljer aftales med 
Claus Hermann på et møde i næste uge. 

 
I samme forbindelse skal vi have en drøftelse af mulighederne for justering af 
indhold og pris for medlemskab af vores erhvervsklub, ligesom vi gerne ser en lidt 
anden procedure for fremover at kunne søge om midler fra erhvervsklubben til 
projekter, som vi i bestyrelsen vurderer vil være til gavn for klubben. 

 
Fra begynderudvalget oplyste ABJ, at man forud for informationsmødet den 24. 
oktober havde haft et evalueringsmøde i begynderudvalget for at summere op på 
erfaringerne fra sæsonen. 

 
Der er generelt ønske om, at der bliver en bedre overgang fra begynderstatus til de 
enkelte klubber i klubben – herunder Klub 37. Og hvordan sikres det, at man får 
spillerne videre fra Klub 37 til klubber i klubben. Udvalget så således gerne, at man 
bliver bedre til at modtage nye medlemmer i de enkelte klubber i klubben. 

 
ABJ tilføjede, at der i begynderudvalget generelt efterspørges flere hjælpere til 
runderne med begynderne om lørdagen. Organiseringen af den nuværende 
mentorordning ønskes tillige revurderet.  

 
Der var i den forbindelse en længere drøftelse af, hvorledes det sikres, at nye 
medlemmer hurtigt får fornemmelse af, at det er vigtigt, at der holdes et godt tempo 
på banen. Der opleves således fra tid til anden frustrationer over langsomt spil og 
manglende vilje til at lukke igennem. 
 
NEH påpegede, at der er fokus på spillehastigheden ved begynderturneringerne om 
lørdagen.  
 
 

19-067 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

Der var i PK’s fravær ikke indmeldt emner til drøftelse, og NEH havde ikke yderligere 
bemærkninger. 

 
 
10-068 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
 
 
 
 Mødet sluttede kl. 18.55 
 
  

Referent: Verner Veedfald 
 
  


