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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid:  Lørdag den 11. januar 2020 kl. 09.00 
 
 
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) 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 
Afbud fra: Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
20-001 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 31. oktober blev godkendt og underskrevet. 
 
 

20-002 Budgetopfølgning pr. 31.12.2019. 
 

MA gennemgik budgetopfølgningsmaterialet udarbejdet efter udgangen af afvigte 
regnskabsår. 

 
Indledningsvis konstaterede MA, at det økonomiske resultat for 2019 ikke helt blev 
så tilfredsstillende, som skønnet ved bestyrelsesmødet i oktober. Den gang lå 
estimatet for året på et positivt resultat i niveauet tDKK 400 – 425. I årets 2 sidste 
måneder var der dog kommet en del regninger, som samlet har betydet, at 
overskuddet for 2019 lander på tDKK 365. I forhold til budgettet for 2019, som lød 
på et overskud på tDKK 285, er der således tale om en forbedring på tDKK 80. 

 
Resultatet er præget af både positive og negative afvigelser i forhold til det 
budgetterede. I det efterfølgende skal de væsentligste afvigelser omtales. 
 
Indtægterne fra kontingenter blev tDKK 5.672, hvilket oversteg budgettet med 
tDKK 172. I forhold til 2018 er der tale om en fremgang på tDKK 351. Fremgangen 
skal ses som en konsekvens af den kontingentforhøjelse, der blev gennemført for 
2019 samt en stor tilgang af prøvemedlemmer og af medlemmer med banetilladelse. 
Det skønnes, at ca. tDKK 200 af kontingentindtægterne kan henføres til stigningen i 
kontingentsatserne.  
 
Sponsorindtægterne var budgetteret til tDKK 500. Resultatet blev tDKK 14 lavere. 
Afvigelsen kan henføres til en enkelt sponsoraftale, som ikke blev forhandlet endeligt 
på plads i slutningen af 2019. Aftalen forventes at komme på plads her i det nye år.  
Når der samtidig henses til, at sidste års sponsorindtægter indeholdt tDKK 60 som 
sidste rate vedrørende sponsoratet på møblerne i cafeen, er der tale om en 
fremgang i sponsorindtægterne på tDKK 30 i forhold til 2018. 
 
Indtægterne fra erhvervsklubben er i forhold til budgettet steget med tDKK 59. 
Der er således tale om en meget positiv udvikling, og på nuværende tidspunkt er der 
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allerede flere tilkendegivelser om, at man ønsker at indtræde i erhvervsklubben i 
2020. 
 
Vi har oplevet en meget positiv udvikling i indtægterne fra greenfee. Disse er 
således steget med tDKK 50 i forhold til budgettet og med tDKK 111 i forhold til 
resultatet i 2018. Samarbejdet med Golfhotellet er her en meget væsentlig 
parameter. I løbet af 2019 har Golfhotellet således sørget for, at 632 gæster har 
besøgt vort anlæg. 
 
Samlet set blev vore indtægter i 2019 tDKK 8.130, hvilket er tDKK 308 bedre end 
budgettet og tDKK 488 bedre end i regnskabsåret 2018. 
 
På udgiftssiden blev lønudgifterne på banen realiseret på niveau med budgettet 
men tDKK 46 højere end i 2018. Stigningen i forhold til forrige regnskabsår kan 
henføres til konsekvenserne af overenskomstmæssige satsstigninger. 
 
Udgifterne til drift af banen er naturligt af betydeligt omfang. Her blev resultatet 
tDKK 32  over det budgetterede niveau, men dog tDKK 139 lavere end i 2018. Sidste 
år var dog præget af betydelige udgifter til vandafledningsafgift, hvor vi i 2019 har 
ligget tDKK 130 lavere som følge af et lavere behov for vanding. 
 
Udgifterne til banen er specielt præget af øget behov for indkøb af gødning og frø, 
som samlet ligger tDKK 73 over budget. Samtidig ligger udgifterne til kemi og 
sand/jord dog tDKK 54 lavere. Det regnfulde vejr og gode vækstbetingelser har 
betydet et øget behov for klipning af vore arealer, hvorfor udgifterne til brændstof 
afviger negativt i forhold til budgettet med tDKK 25. Endelig har indkøb af nye 
flagstænger på alle 3 sløjfer påvirket udgifterne til indkøb af baneudstyr. Disse 
afviger således negativt i forhold til budget med tDKK 20. 
 
Udgifterne til golfspil, der indeholder aflønning af træner samt udgifter til vores 
ungdomsafdeling og eliteafdeling, afviger negativt i forhold til budget med tDKK 27. 
Afvigelsen kan tilskrives underbudgettering af udgifterne til trænerbonus relateret til 
den betydelige tilgang af nye medlemmer.  
 
Når det gælder udgifterne til turneringer og aktiviteter ligger disse samlet på 
niveau med det budgetterede. Dog er indtægterne fra klubturneringer blevet 
overvurderet i budgettet. Det har medført, at vi med virkning fra 2020 har besluttet, 
at den generelle turneringsfee, der skal betales for at stille op i vore klubturneringer, 
øges fra 125 kr. til 150 kr. Turneringsfeen, der fortsat indeholder betaling for frokost 
efter spillet, har ikke været justeret i en årrække. 
 
Driften af klubhuset har samlet set holdt sig inden for budgettet. En medvirkende 
årsag er besparelser på el, som følge af, at vi nu igen får nytte af vort solcelleanlæg. 
Dertil har der været en besparelse på vedligeholdelse af bygningerne. Der er et 
behov for maling og reparation af døre og vinduer, og udgifterne hertil må indregnes 
i 2020. 
 
Foreningsudgifterne overstiger samlet budgettet med tDKK 29. Her kan den 
negative afvigelse specielt henføres til øget kontingent til DGU som følge af en større 
medlemsskare samt udgifterne forbundet med det store medlemsmøde i BDO 
Loungen med deltagelse af Thomas Bjørn.  
 
Lønudgifterne til sekretariatet holder sig inden for budgettet og giver en positiv 
afvigelse på tDKK 12. 
 
Drift af sekretariatet er blevet betydeligt dyrere end budgetteret. Der er således 
en negativ afvigelse på samlet tDKK 95. Af væsentlige elementer i denne negative 
afvigelse kan nævnes udgifterne til drift af golfbiler, som er steget med tDKK 11 i 
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forhold til budget. Her har øgede udgifter til reparation været medvirkende. 
Udgifterne til kopier og papir er øget med tDKK 14, primært som følge af store 
udgifter til indkøb af toner. Udgifterne til edb er generelt høje og overstiger det 
budgetterede niveau med tDKK 32. En medvirkende årsag er indkøb af ny pc og 
opgradering af et par af vore gamle pc’ere, herunder den i turneringslederrummet. 
 
Endelig er udgifterne til drift af sekretariatet i 2019 påvirket negativt med tDKK 22 
under diverse udgifter som følge af indbruddet sidste vinter, som kostede os vores 
kassebeholdning. 
 
Afskrivningerne ligger i 2019 marginalt over det budgetterede niveau, primært 
som følge af tilgang under aktivgruppen inventar. De samlede afskrivninger ligger 
således tDKK 14 over budget. 
 
Ser vi endelig på renteudgifterne, realiseres disse tDKK 17 under budget. 
Besparelsen kan primært henføres til lavere renteudgifter end forventet på lånene til 
Nykredit, ligesom de realiserede renteudgifter til det faste lån i Sydbank er blevet 
lavere end budgetteret.  
 
Under ekstraordinære poster henhører en ikke budgetteret udgift på tDKK 10, 
som er vores udgift til selvrisiko på forsikringen i forbindelse med skaden på vort 
vandingsanlæg i august 2018 som følge af et lynnedslag. Skaden er udbedret i 2019.  
 
Samlet ender resultatet i 2019 som nævnt med et overskud på tDKK 365 mod et 
budgetteret overskud på tDKK 285. 
 
Herefter gennemgik MA Årsrapporten for 2019. Revisionen har gennemgået 
materialet, og resultatet er godkendt. Dog kan der forventes en bemærkning i 
påtegningen om manglende rettidig indberetning af udbetalt kørselsgodtgørelse til 
de ansatte. Kørselsgodtgørelse vil derfor fremover blive afregnet løbende sammen 
med lønnen.  
 
MA gennemgik kort årsrapporten, med tilhørende noter. Den indeholdte 
pengestrømsanalyse viser en likviditetsforbedring på tDKK 224 i forhold til 2018. 
Bestyrelsen godkendte med de nævnte forbehold fra revisionens side det fremlagte 
oplæg til årsrapport. 
 
 
 

20-003 Budget for 2020. 
  

MA præsenterede det oplæg til budget 2020, som forinden var udsendt til 
bestyrelsen.  

 
De enkelte indtægtsposter og udgiftsgrupper blev kort gennemgået, og der var 
enighed om at foretage enkelte korrektioner specielt på udgiftssiden, hvor det nu må 
forventes, at niveauet vil være stigende. 

 
Med de således foretagne korrektioner viser budgettet for 2020 et resultat, der bør 
kunne resultere i et overskud på tDKK 395.  
 
Bestyrelsen anser et sådant resultat for tilfredsstillende for indeværende år, og 
budgettet for 2020 betragtes herefter som godkendt af bestyrelsen. 
 
 

20-004 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
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Likviditet. 
 

Klubbens likviditet i sidste del af december og hele januar måned har generelt 
tidligere givet anledning til indgåelse af specialaftaler med Sydbank og Nykredit og 
samtidig betydet øgede udgifter til overtræksgebyrer og overtræksrenter. 
 
Derfor besluttede bestyrelsen tidligt i 2019, at tidspunktet for udsendelse af 
kontingentopkrævningerne for det kommende år skulle ske sidst i december måned i 
stedet for som tidligere i slutningen af januar. Altså en måneds fremrykning af sidste 
rettidige betalingsfrist for kontingenterne.  
 
Dette har betydet en klar forbedring af vores likviditet omkring årsskiftet, således at 
der kun har været behov for at få bevilget et kortvarigt overtræk, så der var fuld 
dækning til betaling af lønnen for december og terminsydelsen til Nykredit i dagene 
30. december til 2. januar, hvor kontingentindbetalingerne via PBS indgik på 
kontoen. 
 
Det er ikke vores indtryk, at den fremrykkede betalingsfrist har givet anledning til 
beklagelser fra medlemmerne. En del medlemmer, som ikke  er tilmeldt PBS, har 
betalt før tid, hvilket også har reduceret likviditetsbehovet. I den forbindelse kan det 
konstateres, at mange af vore medlemmer fortsat ikke er tilmeldt PBS, og vi 
anbefaler at gøre dette, hvorved faktureringsgebyret undgås. Har man ønsker om at 
få delt sit kontingent over 2 gangen kan dette også ske, selv om man er tilmeldt 
PBS. 
 
Ved årets udgang lå der kun ganske få regninger, som ikke var betalt, og betaling 
heraf er sket straks i det nye år.  
 
Klubben har nu, efter at de fleste af kontingentbetalingerne er indgået, et pænt 
indestående på vores kassekredit, og vi kommer dermed til at betale negativ rente 
af indeståendet. Samtidig har vi et fast lån på pt. tDKK 800. Dette lån forrentes med 
en udlånsrente på 7,5 %. FU vil derfor tage en drøftelse med Sydbank om 
mulighederne for at indfri lånet, så den høje udlånsrente undgås.  
 

 
 

Medlemssituationen 
 
VV havde forud for mødet udsendt den sædvanlige medlemsstatistik, som viser et 
øjebliksbillede af medlemssammensætningen på opgørelsesdagen. Ved opgørelsen 
den 3. januar var der i alt 1.187 medlemmer. Dette er således situationen efter at 
udmeldelser og ønsker om ændring af medlemskategori pr. 1. januar 2020 er blevet 
gennemført i medlemsregisteret i Golfbox. 
 
I forhold til status pr. 1. januar 2019 er der netto tale om en tilvækst på 20 
medlemmer. Samme stigning, som vi kunne konstatere året før. De sidste 2 år er 
der altså netto kommet 40 medlemmer til. 
 
MA gennemgik herefter en større analyse, som han havde udarbejdet over 
bruttobevægelser under indmeldeler og udmeldelser hen over 2019. Resultatet var 
noget overraskende. 
 
Det kan således konstateres, at den tilvækst på netto 20 medlemmer, som er nævnt 
ovenfor, kan forklares ved, at 209 har meldt sig ind, medens 189 samtidig har meldt 
sig ud. Der er altså tale om ganske betydelige bevægelser. 
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Ud af de 209 indmeldte udgør prøvemedlemmerne naturligt en stor del. Der er 
således kommet 73 senior prøvemedlemmer til, ligesom 37 juniorer har meldt sig 
ind som prøvemedlemmer. 
 
En nærmere analyse af de 73 seniorprøvemedlemmer viser, at 19 har meldt sig ud 
igen, medens 53 har meldt sig ind i forskellige grupper. Dette anses som en 
tilfredsstillende ”succesrate”. 
 
MA havde yderligere analyseret årsagerne til, at medlemmer har meldt sig ud. Der 
er som sædvanlig en del udmeldelser, der bunder i helbred og alder, ligesom 
manglende tid og flytning fra byen er en begrundelse. Det er glædeligt, at kun 3 
entydigt har begrundet deres udmeldelse med utilfredshed. Selv om 187 
udmeldelser umiddelbart lyder af mange, er konklusionen, at der ikke er specielle 
”faresignaler”, som kræver særskilt fokus. 
 
 
VG jagt 
 
Vort medlem Ryan Rafn Rasmussen har stillet sig i spidsen for at arrangere en jagt 
for klubbens medlemmer. Deltagelsen heri skal ses som et forsøg på at skabe et lille 
overskud, som kan tilflyde klubben. Jagten er planlagt til den 26. januar. For 
nærværende er der 15 tilmeldte incl. drivere. Dette skønnes lige i underkanten i 
forhold til det ønskelige antal. 
 
FU vil derfor tage en kontakt til Ryan om gennemførelse af arrangementet nu, 
alternativt planlægge en flytning til efteråret. 
 
 
Køb af automat. 
 
Automaten ved indgangen til Cafeen vil blive fjernet i den nærmeste fremtid. I 
stedet er der gennem Vibocold indkøbt en ny automat, som vil blive placeret i 
inforummet. Denne automat vil kunne betjenes ved brug af kort og Mobilepay. Den 
endelige afklaring omkring betalingssystemet er nært forestående, og vi håber 
derfor snart at kunne servicere medlemmerne fra den nye automat.  
   
Den gamle automat tilhører Carlsberg og vil blive taget ned. Carlsberg har ikke 
ønsket at forsyne automaten med et tidsvarende betalingssystem. 
 
 
Boldopsamling og ny flisebelægning på drivning rangen. 
 
I efteråret er den nye boldgrav, hvori opsamlede bolde fremover vil kunne vippes 
ned blevet etableret tillige med en elevator, der kan løfte boldene op til 
vaskeanlægget. Inden anlægget til foråret tages i brug, skal der monteres en 
afskærmning ved elevatoren, som sikrer, at elevatordelen er afskærmet af 
sikkerhedsmæssige grunde. Der er tillige indkøbt en helt ny boldopsamler. 
 
I området over mod hul 26 bliver der etableret nye udslagssteder. Der er gravet fri 
til dette og der er pålagt stabilgrus. Så snart vejret tillader dette vil arbejdet med 
etablering af flisebelægning blive påbegyndt.  
 
Der skal tillige indkøbes et antal nye udslagsmåtter til de nye og visse af de 
eksisterende udslagssteder. 
 
   
Undervisning i nye regler. 
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Der er fra flere medlemmer givet udtryk for, at man gerne vil have en gennemgang 
af de nye regler. Specielt fra medlemmer, som ikke kunne deltage i regelaftenerne i 
foråret 2019. 
 
Derfor planlægges der en ny regelaften den 24. februar i cafeen. Der er 
tilmeldingsmulighed via den ”turnering”, der er oprettet til formålet. 
 
Vores formand for regeludvalget Niels Chr. Jeppesen vil forestå undervisningen. 
 
 

20-005 Strategi- og handlingsplan for 2020, herunder 
 
  

Generalforsamling, valg og dirigent 
 
Dette års generalforsamling planlægges afholdt onsdag den 4. marts i golfklubbens 
cafe. 
 
Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne indsendes senest den 15. 
februar, og indkaldelse til generelforsamling skal ske med et varsel på mindst 14 
dage. 
 
Der var en drøftelse af mulige kandidater til varetagelse af opgaven som dirigent. FU 
arbejder videre med at få dette endeligt på plads. 
 
På valg i år er bestyrelsesmedlemmerne MA, ODS og ABJ. Alle 3 er som 
udgangspunkt villige vil genvalg. 
 
Vores interne revisor Finn Bertel har ønsket at fratræde posten. Der skal derfor 
findes en ny revisor, og dermed også en ny revisorsuppleant, idet vi forventer at 
kunne rekruttere den nye revisor fra suppleanterne. 
 
 
Ajourføring af Strategi- og visionsplan samt Virksomhedsplan for Viborg 
Golfklub 

 
De nuværende notater indeholdende klubbens strategi- og visionsplan samt vores 
virksomhedsplan var på forhånd udsendt til bestyrelsen.  
 
Det kan konstateres, at mange af de i strategi- og visionsplanen nævnte elementer 
er blevet gennemført. Derimod kræver Virksomhedsplanen en ajourføring, idet bl.a. 
indholdet om Golfmanagerens rolle kræver en bemærkning om, at FU i tilfælde af at 
der ikke er ansat en golfmanager, kan indtræde i golfmanagerens rolle. 
Virksomhedsplanen er senest ajourført i 2015. 
 
Da der i virksomhedsplanen lægges op til, at denne gennemgås for ajourføring på 
det første møde efter hver generalforsamling, blev det aftalt, at alle hver især nu 
gennemgår materialet for på næste bestyrelsesmøde at få indarbejdet de 
nødvendige justeringer.  
 
 
Klubhuset 
 
Bestyrelsen har efterhånden mange gange drøftet behovet for og ønskerne omkring 
en renovering af klubhusfaciliteterne. Der var enighed om, at der nu var behov for at 
blive mere konkrete omkring hvilke områder, der skal have førsteprioritet henset til 
klubbens begrænsede økonomiske ressourcer. 
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Følgende ønsker har tidligere været drøftet: Etablering af mødelokaler på 1. sal over 
omklædningsrummene, en renovering af omklædningsrummene, renovering af 
cafelokalerne, udvidelse af spikebaren samt forskønnelse af terrasseområderne. 
 
Efter en drøftelse enedes bestyrelsen om, at prioritere en udvidelse af spikebaren og 
forskønnelse af terrasseområderne øverst. Gennemførelse af dette projekt vil 
samtidig løse noget af behovet for yderligere mødelokale på 1. salen. 
 
Der var enighed om, at en igangsætning kræver, at finansieringen kommer på plads 
først. Samtidig må vi sige, at vi nu har talt om det så længe, at der skal ske noget. 
FU vil indledningsvis tage en ny drøftelse med Nykredit om muligheden for at opnå 
yderligere realkreditbelåning. 
 
I samme forbindelse skal det undersøges, om der er bindinger i relation til ERIK 
Arkitekter, som for år tilbage lavede den oprindelige Masterplan for omforandring af 
klubhuset. Der drøftedes også alternative muligheder for arkitekt- og 
ingeniørbistand. 
 
 
Lockerrum/garage 
 
Det må erkendes, at vore lockerrum generelt er meget små og ikke er tidssvarende. 
Samtidig mangler der en del el-pladser. 
 
Der var enighed om, at dette bør være et fokusområde fremover, vel vidende, at en 
løsning vil være økonomisk krævende. 
 
Det er besluttet, at indkøbe yderligere 3 Garia buggies, som leveres til april, og i den 
forbindelse øges behovet for at kunne opstalde disse. Ganske vist udtages formentlig 
2 af de nuværende buggies samtidig, da det ikke kan svare sig at reparere mere på 
disse, men det vil øge behovet for garager, hvilket vi skal have fundet en løsning på. 
 
Samtidig må det erkendes, at der er en risiko for, at vort forsikringsselskab på et 
tidspunkt vil kræve, at der er mulighed for at køre bilerne i et aflåst garageområde 
om natten for at vi forsikringsmæssigt er dækket. Dette vil i givet fald blive en stor 
udfordring. 
 
 
Cafeen 
 
Som det tidligere er omtalt i et bestyrelsesreferat, er der nu nedsat et cafeudvalg. 
Udvalget består af ODS fra bestyrelsen samt Marianne Frøik fra cafeen, og udvalget 
er seneste suppleret med Mette Thomsen repræsenterende medlemmerne.  
 
ODS meddelte, at udvalget endnu ikke havde afholdt møde, men det er planen, at 
udvalget bl.a. skal sikre kvalitet og service, aftale åbningstiderne, afstemme priserne 
og sikre, at den nye automat bliver indkørt og bliver serviceret tilfredsstillende 
efterfølgende. 
 
 
Baneændringer 
 
På seneste bestyrelsesmøde aftaltes det, hvilke mindre justeringer, der bør ske på 
banen. Beslutningen blev truffet på grundlag af et omfattende forarbejde fra Bane- 
og miljøudvalget samt bestyrelsens fysiske gennemgang af banen. 
 
De besluttede ændringer drejer sig primært om nedlæggelse af et mindre antal 
bunkers. Bunkers som i dag ikke er særligt i spil. 
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Bestyrelsen konkluderede, at ændringerne kan gennemføres i år, og at dette skal 
ske i takt med, at det kan passe ind i greenkeepernes almindelige arbejde. 
 
 
Erhvervsklubben 
 
Som tidligere nævnt er der en positiv udvikling i medlemsskaren i erhvervsklubben. 
Bestyrelsen opstillede på det grundlag en ambition om at kunne øge medlemstallet 
med yderligere 10 i løbet af indeværende år. 
 
Kontingentet for medlemskab af erhvervsklubben har siden starten ligget fast på kr. 
5.000 pr. år. Der har typisk været 3-4 årlige arrangementer i erhvervsklubben.  
 
Flere medlemmer af den nuværende erhvervsklub har været fortalere for at man 
lavede en slags overbygning til erhvervsklubben, hvor man - mod en yderligere 
betaling - kunne tilkøbe sig flere ydelser. 
 
Bestyrelsen er positiv over for dette forslag. Dog skal det sikres, at det er klart 
defineret, hvad man går fra og hvad man går til, og hvilke ydelser man kommer til 
at betale for. Det skal samtidig sikres, at der ikke kommer til at opstå et ”A” og et 
”B-hold” med risiko for at støde nogle af de nuværende erhvervsklubmedlemmer fra 
sig. Der var enighed om, at FU nu tager et møde med Claus Hermann om udvikling 
af strukturen, herunder kontingentniveauerne. 

 
Det er fortsat sigtet, at der skal genereres et overskud i erhvervsklubsammenhæng, 
som kan tilflyde golfklubben til støtte for gennemførelse af konkrete projekter. 
 
 
Arbejdsdage. 
 
PMN havde lavet et detaljeret oplæg til brug for gennemførelse af egentlige 
arbejdsdage, hvor klubmedlemmerne i fællesskab løser helt konkrete praktiske 
opgaver på banen og drivingrangen eller ved klubhuset og parkeringspladsen. 
 
Det blev aftalt, at følgende datoer meldes ud som muligheder: 
 
21. marts (lørdag formiddag) 
23. marts (mandag formiddag) 
26. marts (torsdag eftermiddag) 
 
Der oprettes 3 ”turneringer”, så man kan tilmelde sig, hvor det passer bedst. Når 
tilmeldingerne de enkelte dage kendes, vil PK definere konkrete arbejdsopgaver, 
som skal løses.  
 
Bestyrelsen håber, at mange vil bistå med noget praktisk arbejde, dels for at hjælpe 
klubben og dels for at styrke det sociale sammenhold i klubben. Efter arbejdet vil der 
blive budt på lidt forplejning.  
 
 
Fyraftensgolf 
 
Fyraftensgolf blev indført som turneringsform i 2018 og fortsatte sidste år. 
Turneringerne afvikles hver torsdag og spilles over 9 huller. 
 
Desværre blev deltagelsen i 2019 ikke så høj, som vi gerne havde set, og der var 
derfor i bestyrelsen en drøftelse af, hvorledes vi bedre promoverer denne mulighed 
for at deltage i turneringer. 
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Turneringen var oprindelig tænkt som en mulighed for vore nyere medlemmer, idet 
turneringen afløste de tidligere ”kaninmatcher”, som begynderafdelingen 
gennemførte. Der er tale om en social match. 
 
Fyraftensgolf er imidlertid ikke blot for nye medlemmer men for alle uanset 
handicap, og giver også vore mange 9 hullers medlemmer mulighed for at deltage i 
en officiel turnering. Der er nedsat et hjælperteam, som sørger for den praktiske 
afvikling af turneringerne. 
 
Det besluttedes, at sætte fokus på fyraftensgolfen på det informationsmøde, det er 
planen skal gennemføres i foråret, før sæsonen for alvor går i gang. På dette møde 
kan der også gives mulighed for at orientere om de enkelte klubber i klubben og 
mulighederne for at spille med der. Fyraftensgolfen sættes på turneringsplanen 
foreløbig frem til sommerferien. Herefter evalueres igen. 
 
ODS foreslog i den forbindelse, at der blev lavet en enkel oversigt til nybegynderne, 
som viser, hvilke muligheder de har for turneringsdeltagelse og hvilke krav, der er 
for deltagelse i de enkelte klubber i klubben.  
 
ODS foreslog tillige, at de enkelte klubber i klubben på den kommende 
generalforsamling fik mulighed for kort at præsentere sig. 
 
 
Udvidelse af par 3 banen. 
 
Behovet for en udvidelse af den nuværende par 3 bane er blevet aktualiseret efter at 
DGU har meddelt, at man fremover kun kan spille sig ned i handicap på par 3 baner, 
såfremt disse er ratet af DGU (vi kører i øjeblikket på en dispensation). 
 
Da par 3 banen er helt vital for os i arbejdet med nybegynderne og deres mulighed 
for at spille sig ned i handicap, er det af højeste prioritet, at arbejdet med en 
udvidelse bliver igangsat i indeværende sæson. 
 
Betingelsen for at kunne få ratet banen er, at den har en længde på minimum 1.375 
m, at der er både et herre og et dame teested på hullerne samt at greenstørrelsen i 
gennemsnit er minimum 250 kvadratmeter, ligesom der skal være et antal 
udfordringer på banen (hvilket ikke umiddelbart er et problem hos os). 
 
Udgifterne til en udvidelse er tidligere estimeret til i omegnen af tDKK 300 primært 
udgifter til jord og flytning af dette samt til vandingsanlæg. 
 
Klubben har i øjeblikket et tilsagn om tDKK 50 fra Anders Brøndums Fond, og 
Sydbank Fonden har udbetalt tDKK 50 allerede. Der ligger ansøgning hos Spar Nord 
Fonden, Viborg Kommune og Asta og Juhl P. Justesens Fond, ligesom Sydbank har 
opfordret os til på ny at ansøge deres fond om en donation. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig, at arbejdet bør prioriteres til gennemførelse i år.  
 
PK foreslog, at vi kontakter en af DGU’s banekonsulenter, for at se på vore planer, 
inden arbejdet måtte gå i gang. Der var tilslutning hertil. 
 
 
Medlemsmøder. 

 
Bestyrelsen har tidligere meldt en ambition ud om gennemførelse af et antal 
medlemsmøder om året. 
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Der har således også i 2019 været afholdt medlemsmøder, dels med en 
naturvandring og orientering om banens tilblivelse, ligesom der har været afholdt 
foredrag med Poul Dahl. I sommer var der endvidere mulighed for at overvære et 
golftrick show med Karsten Mass. 
 
Der var enighed om, at det er værdifuldt at fortsætte med disse 
medlemsarrangementer, og umiddelbart kunne det nævnte informationsmøde i 
foråret være en mulighed, ligesom der også altid er interesse for en banevandring og 
efterfølgende besøg i greenkeepergården. Også et sådant møde kunne gennemføres 
før sommerferien. Vi kan så overveje alternative muligheder for et efterårsmøde. 
 
 
Åbningsturnering. 
 
Traditionen tro holdes der i 2020 en åbningsturnering med efterfølgende fest i 
cafeen. Datoen er fastlagt til lørdag den 18. april. 
 
Størrelsen af turneringsfee blev drøftet. Der var enighed om en pris på kr. 295 pr. 
deltager for deltagelse i turnering og efterfølgende fest. 

 
Flexmedlemmer, der ønsker at deltage, kan deltage mod at betale halvt greenfee ud 
over turneringsfee 

 
Klubben er vært ved velkomstdrikken, ligesom der vil være fri vin/øl under 
middagen. Efter middagen vil der være dans. Musikken vil være velkendt og er 
bestilt. Der vil blive deltagerbegrænsning på 120. 
 
 
Fastholdelse af nuværende medlemmer 
 
Emnet havde været drøftet under tidligere punkter, men der var enighed om, at det 
ses som en klar fordel for fastholdelse, at man har relationer til nogen, som i 
forvejen er medlem i klubben. Hvis flere melder sig ind sammen, synes der også at 
være større sandsynlighed for, at de fortsætter. 
 
ABJ foreslog, at der blev lavet en oversigt over aldersfordelingen af vore 
medlemmer, så vi kan få et overblik over, hvor vi har eller kan forvente at få 
udfordringer. MA lovede at se på dette til det kommende møde. 
 
 
Nye medlemmer 
 
MA orienterede om, at NEH planlægger et ”Åbent Hus” arrangement allerede den 15. 
marts, ligesom der holdes ”åbne torsdage” i løbet af april måned. 
 
Der skal formentlig ske annoncering i den forbindelse. Ellers er hensigten, at der ikke 
skal annonceres via de trykte medier ud over den annoncering, der sker i fællesskab 
med Golfhotellet i Golfavisen. 
 
Som en del af en aftale med Tinghallen indgår annoncering på deres storskærme ved 
siden af scenen i den store sal i månederne marts og april. Her vil salg af 
prøvemedlemskaber kunne promoveres. 
 
 
PK foreslog i den forbindelse, at det blev undersøgt, hvad det vil koste at annoncere 
i biografen.  Vi indhenter tilbud herpå. 
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Vi vil ellers bruge de sociale medier til at annoncere for tilgang af nye medlemmer, 
ligesom vi har et håb om, at mange af de nye medlemmer, vi har fået i 2019 
gennem deres vennekreds kan tiltrække yderligere medlemmer. 
 
 

20-006 Rapportering fra udvalgene. 
 

ABJ havde allerede tidligere orienteret om overvejelserne om Fyraftensgolf og 
hjælperteamet i den forbindelse. Hun tilføjede, at Jørgen Villy Jarsskov nu har fået 
opgaven med at koordinere arbejdet omkring mentorordningen. 

 
ABJ gjorde herefter opmærksom på, at der i de generelle turneringsbetingelser står, 
at en runde i en turnering skal kunne afvikles på 4 timer og 3 kvarter. Hun 
opfordrede til, at dette blev justeret. 

 
Der var enighed herom, og VV gjorde opmærksom på, at der netop på seneste møde 
i Turneringsudvalget var en beslutning om, at man ved de almindelige 
kluburneringer tilstræber, at frokosten serveres 4 timer og 30 min. efter starten. 
Dette for at tilskynde til hurtigere spil. 
 
ABJ opfordrede endelig til, at man ovevejer behovet for blokeringer af banen – 
specielt her i vinterperioden. Det er fornemmelsen, at der til tider er blokeret rigeligt 
i forhold til det antal spillere, der møder frem. 
 
Den 26. januar deltager ABJ, PMN og Hans Jørgen Sørensen i et heldagsmøde om 
rekruttering af frivillige, hvor foreningerne er indbudt til at deltage.   
 
SB orienterede om, at der netop havde været afholdt møde i Eliteudvalget. Man 
havde haft et godt møde. Der arbejdes med at finde sponsorer til elitetøj. Der 
mangler endelig tilbagemelding fra en af de 3 sponsorer, så SB håbede, det falder på 
plads i nærmeste fremtid. 
 
Der afholdes møde med Ungdomsudvalget den 26. januar. 
 
CJ meddelte, at han holder møde med Claus Hermann i næste uge om status på 
sponsoraterne. 
 
ODS orienterede om, at Turneringsudvalget havde afholdt møde i november måned. 
På mødet var det blevet besluttet at ændre spilformatet i et par af de traditionelle 
klubturneringer. Afslutningsturneringen vil fremover blive spillet som almindelig 
Stableford, hvilket også bliver formatet i 9 hullers turneringen ved afslutningen i 
Mørup Cup’en.  
 
Endelig gentog ODS beslutningen om, at tidsforbruget i en klubturnering bør kunne 
begrænses til 4 timer og 30 min. 
 
 

20-007 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

PK refererede fra et nyligt afholdt møde i DGU regi om banepleje. Det er tydeligt at 
det grønne område bliver sat mere og mere i fokus, herunder overholdelse af de 17 
definerede Verdensmål. PK var ret sikker på, at der på et tidspunkt kommer et krav 
om, at golfbaner er pesticidfri. 
 
Status på banen lige nu er, at greens inden disse blev lukket var blevet behandlet 
mod skimmel. Der skal snarest behandles med mikronæringsstoffer. Dette vil ske så 
snart underlaget kan bære. 
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Af opgaver, der forestår i den nærmeste fremtid er luftning af greens, og 
færdiggørelse af udslagsstederne med flisebelægning. 
 
I den forbindelse var der en drøftelse af den bedste løsning for udjævning af 
området foran teestederne, så dette bliver jævnt at slå fra. PK var af den 
overbevisning, at græs ikke kunne holde og han foreslog i stedet, at der etableres 
områder med måtter, som der kan tees op fra. Alternativt kan der etableres 
hybridgræs. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at der i dette område kun må 
slås til bolde, der er teet op. 
 
PK orienterede herefter om, at undersøgelser viser, at greens skal luftes og 
topdresses betydeligt hyppigere end vi gør nu, for at modvirke svamp i disse. 
 
I stedet for de nuværende ca. 80 tons sand, vi bruger nu, skulle der bruges omkring 
250 tons sand.  
 
En så markant øget brug af sand vil samtidig betyde, at knivene på greenklipperne 
skal slibes noget oftere med de omkostninger dette medfører, så denne ændrede 
procedure vil komme til at påvirke klubbens økonomi betydeligt. 
 
MA var enig i, at kvaliteten af greens er et konkurrenceparameter klubberne 
imellem, men var samtidig betænkelig ved de økonomiske konsekvenser ved at 
gennemføre det foreslåede i fuldt omfang. Vi er enig i sigtet, men klubben behøver 
ikke være ”First-mover”. 
 
 

20-008 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.30 
 
 
Referent: Verner Veedfald 

 
 
 

 
 

  
 
 
   

 
 
 
 


