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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub  
 
 
Tid: Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Begynderudvalg 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) 
 
 
20-010 Godkendelse af referater fra sidste møder 
 

 Referaterne fra bestyrelsesmødet den 11. januar og det konstituerende 
bestyrelsesmøde den 6. marts blev godkendt og underskrevet. 

 
 
20-011 Budgetopfølgning pr. 30.04.2020 
 

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgningen pr. 30. april, hvor 
det realiserede resultat for de første 4 måneder var sammenholdt med budgettet for 
samme periode. Til sammenligning var tallene for tilsvarende periode året før også 
angivet. 

 
MA gennemgik hovedtendenserne i tallene.  
 
Kontingentindtægterne ligger tDKK 26 over budgettet og tDKK 68 over niveauet 
sidste år.  
 
Sponsorindtægterne ligger marginalt over det budgetterede niveau og tDKK 76 over 
niveauet sidste år. Også indtægterne fra erhvervsklubben udvikler sig positivt. Der er 
en god tilgang af medlemmer til erhvervsklubben, og i forhold til samme tidspunkt 
sidste år, ligger indtægterne pt. tDKK 74 højere. 
 
Til gengæld ligger indtægterne i form af lokaletilskuddet fra Viborg Kommune tDKK 
146 under niveauet sidste år. Det skyldes, at vi nu modtager tilskuddet i 2 portioner. 
hvor vi sidste år modtog hele tilskuddet på én gang. Der er således tale om en 
periodeforskydning. 
 
Vore største bekymringer mht. indtægterne i indeværende år, relaterer sig til 
greenfee indtægterne, som i lyset af den igangværende sundhedskrise er startet 
noget lavere end tilfældet var sidste år. Ved udgangen af april måned havde vi 
således kun realiseret indtægter fra salg af banen på samlet tDKK 114, medens 
resultatet ved samme tid sidste år var tDKK 170. Der mangler således tDKK 55 i 
forhold til årets første 4 måneder i 2019. 
 
Det bliver interessant at følge udviklingen i denne del af klubbens indtægtsgrundlag. 
Vi har en forhåbning om, at antallet af greenfeespillere vil stige nu, hvor der åbnes 
mere op for faciliteterne (bl.a. toiletter og udlejning af buggies). Set i lyset af, at der 
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må forventes betydelige rejserestriktioner resten af året, har vi tillige en forhåbning 
om, at flere end normalt vil benytte lejligheden til at spille golf på baner indenlands, 
og vi håber at få vores andel heraf. 
 
MA orienterede om, at der har været kontakt til Golfhotellet for etablering af 
specielle golftilbud, hvori der skal indgå træningslektioner, spil på banen og frokost i 
cafeen kombineret med spisning og overnatning på hotellet. Først i den kommende 
uge, når Golfhotellet åbner mere op, vil hotellet vende tilbage, så vi kan komme 
videre med disse tanker. 
 
Nørgaards Højskole, som fortsat er lukket ned for aktiviteter, forventer vi åbner igen 
efter den 8. juni, og højskolen har meddelt, at de forventer igen at kunne sende 
golfhold til Viborg Golfklub fra den 14. juni. NEH oplyste i den forbindelse, at man vil 
tilbyde højskolen at sende flere hold til klubben i sommerferieperioden, hvor man 
typisk kun har modtaget 1 hold om ugen. 
 
På omkostningssiden er der for lønningernes vedkommende givet den 
overenskomstmæssige stigning med virkning fra 1. marts, og dette er indarbejdet i 
budgettet. De realiserede tal ligger under det budgetterede niveau p.t. og kun 
marginalt over niveauet sidste år. 
 
Klubben har i en perioden haft nogle af greenkeeperne hjemsendt på grund af 
Corona krisen, ligesom træneren ikke har kunnet forestå træneropgaver for klubben 
og derfor også har været hjemsendt. Der er i den forbindelse søgt om 
lønkompensation, og klubben har modtaget tDKK 157 i den forbindelse. Det er 
forventningen, at tDKK 77 af disse skal tilbagebetales igen, idet hjemsendelsen nu er 
tilendebragt. Beløbet er afsat som skyldigt beløb. 
 
Også de fleste øvrige omkostningsgrupper holder sig inden for det budgetterede 
niveau. Udgifterne til driving rangen ligger dog lidt over budget. Der er således 
indkøbt et større antal nye udslagsmåtter. Udgifterne til drift af klubhuset ligger 
under niveauet sidste år, på trods af at der i år har været ekstraordinære udgifter til 
etablering af kaffemaskinen i Spikebaren og automaten i Inforummet, hvor der skulle 
etableres internetforbindelse til betalingsenheden. Udgifterne til drift af sekretariatet 
ligger marginalt over budget. Der er her tale om en kombination af både besparelser 
og merforbrug på de enkelte konti.  
 
Klubbens udgifter til renter ligger tDKK 16 under budgettet og tDKK 38 under 
niveauet forrige år. Besparelsen er en konsekvens af, at det faste lån, som blev 
etableret for 3 år siden nu er indfriet og kassekreditten tilsvarende forhøjet. Pt. har 
klubben imidlertid et positivt indestående på kassekreditten, og denne situation 
forventes at kunne bestå i yderligere et par måneder, idet der stadig er en del 
udestående beløb (kontingenter og betaling for sponsorater), som forventes at indgå 
i den nærmeste fremtid. 
 
Samlet set viser perioden et positivt resultat, der ligger tDKK 197 over det 
budgetterede og tDKK 62 over resultatet i samme periode sidste år. I sidste års tal 
indgik dog en yderligere indtægt på tDKK 146 i form af lokaletilskud, der som nævnt, 
først tilgår klubben senere i år. 
  
MA orienterede om, at vi har søgt kompensation for tabte indtægter som følge af 
aflyste arrangementer gennem DIF’S og DGi’S Corona hjælpepakke. Vi kommer 
således til at mangle indtægterne fra de 2 ranglisteturneringer U22 og Carlsberg 
Viborg Open, som begge er blevet aflyst, ligesom en planlagt Company Day ultimo 
maj er aflyst. 
 
 

20-012 Medlemssituationen 
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 VV havde forud for mødet udarbejdet en oversigt over antal medlemmer opgjort pr. 
den 7. maj. MA gennemgik kort tallene, der viser et samlet medlemstal på 1.231. I 
forhold til situationen ved årets start er der tale om en tilgang på 44 medlemmer. 

 
 Også set i forhold til medlemsopgørelsen på næsten samme tidspunkt i 2019 er der 
tale om en tilvækst. Siden maj 2019 er medlemstallet således steget med 15. Det er 
i den forbindelse glædeligt at kunne konstatere, at der har været en tilgang af aktive 
medlemmer på 26, idet antallet af passive medlemmer er faldet i samme periode. 
 
Vigtigt er det tillige, at antallet af nye prøvemedlemmer – på trods af at det i 
situationen ikke har været muligt at holde ”åbent hus” arrangementer – stort set er 
på niveau med situationen sidste år.  
 
Der indrykkes i disse dage annonce i Viborg Nyt og Viborg Stifts Folkeblad, hvor vi 
efterlyser nye prøvemedlemmer og håber naturligvis, at dette vil give en yderligere 
tilgang i de nærmeste uger. 
 
 

20-013 Udvidelse af Par 3 banen 
 

 Arbejdet med at etablere udvidelsen af Par 3 banen kan nu gå i gang. MA 
orienterede om, at han har haft kontakt til Viborg Museum for at sikre, at der ikke er 
noget til hinder for, at vi går i gang med jordarbejdet. Når vi ikke går dybere end 
normal pløjedybde, er der ikke hindringer. 

 
 Energi Viborg er ligeledes kontaktet, da der i jorden ligger et højspændingskabel. 
Energi Viborg afsætter placeringen heraf snarest. Endelig er der igangsat 
undersøgelse af om, og i givet fald hvor, der måtte være andre rørføringer, vi skal 
være opmærksomme på.  

 
 Der er taget kontakt til de nærmeste naboer på Nygaadsvej og Smedegaardsvej, 
idet det bliver nødvendigt midlertidigt at benytte Nygaardsvej som tilkørselsvej for 
aflæsning af de nødvendige mængder af jord og sand til opbygning af hullerne og 
greens på det nye jordstykke.  
 
Vi har søgt om tilskud til baneudvidelsen i DIF’s Foreningspulje. Desværre fik vi i 
første omgang afslag, men har fået oplyst, at der kan søges igen senere på året. 
Morten Erfurt fra Viborg Idrætsråd er inddraget i denne proces, og der er herfra 
villighed til også at være behjælpelig med ansøgning om tilskud hos andre relevante 
fonde. 
 
PK oplyste, at vi den 25. maj igen får besøg af banekonsulenten fra DGU. I den 
forbindelse vil banen blive afsat så hullers placering bliver fastlagt. Det er stadig 
håbet, at der kan blive plads til 2 par 4 huller. Det vil gøre banen mere interessant i 
konkurrencen med andre korte baner i nærområdet.  
 
 

20-014 Udvidelse af klubhuset. 
 
 

 Siden sidste bestyrelsesmøde har vi indsendt ansøgning til Nykredits Fond om tilskud 
til  ombygning af vores spikebar og etablering af et mere imødekommende velkomst- 
og loungeområde. Selv om man fra lokalt hold støttede vores ansøgning, modtog vi 
desværre først i april måned et afslag fra Fonden. 
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Som bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om, har Lokale- og Anlægsfonden 
derimod bevilget klubben et tilskud på tDKK 200 til vort påtænkte 
ombygningsprojekt vedrørende klubhuset. 

 
 Der udestår dog fortsat et større arbejde med at fremskaffe den nødvendige 
 finansiering, inden et egentligt projekt kan realiseres. Men målet er fortsat, at der 
kan og skal skabes bedre rammer for vore medlemmer og gæster. 

 
20-015 Corona 
 

 MA orienterede om de tiltag, klubben har gjort for at tilpasse forholdene under den 
igangværende sundhedskrise.  

 
 Efter en kortere periode, hvor alt var lukket ned, kan der nu igen spilles golf i 
næsten fuldt omfang. Dog med restriktioner. 

 
 Medlemmerne har generelt respekteret anvisningerne, selv om det et par gange har 
været nødvendigt at påtale, at restriktionerne er lavet for at de skal overholdes. 

 
 Det har været muligt at spille på banen en god måneds tid efter den totale 
nedlukning. Senest åbnes nu vore toiletter ved Cafe’en og på banen. 
Omklædningsrummene vil dog fortsat være aflåst. 

 
 Inforummet åbnes igen, således at det bliver muligt også at bekræfte sin starttid ved 
touchskærmen og betalingsstanderen, og man kan igen udskrive scorekort. 
Forhåbentlig har mange erfaret, at Golfbox App’en er et glimrende supplement og 
dermed fortsat vil benytte sig af denne mulighed. 
 
Der er åbent for køb i automaten i inforummet. 
 
Adgangen til Proshoppen kan nu uhindret ske gennem inforummet. 
Forsamlingsforbuddet gælder fortsat begge steder. 

 
 Der er indkøbt håndsprit og desinfektionsmidler, som er tilgængelige på toiletterne 
og til brug i inforummet.  

 
 Vore buggies er nu også klar til at blive lejet ud, og også her vil der ved udlejning 
medfølge sprit, så den enkelte selv kan sørge for afspritning af berøringsflader. 

 
 Vi afventer fortsat de endelige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for 
genåbning af cafe’en. Dette kan tidligst ske fra den 18. maj. Da forsamlingsforbuddet 
på max 10 personer fortsat er gældende, er det usikkert, i hvor stort omfang, der vil 
ske åbning. Dog vil der formentlig efter den 18. maj kunne købes øl/vand og bestilles 
en banesandwich, når der er personale tilstede i cafe’en. 

 
 Vi informerer nærmere, så snart de endelige retningslinjer for åbning af cafe’en er 
på plads. 

  
Klubbens sekretariat åbnes også nu. Foreløbig med reduceret åbningstid. Mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag vil der være åbent fra kl. 09-12, og om onsdagen vil 
åbningstiden være fra kl. 12-15. 

 
 På grund af det fortsatte forsamlingsforbud må vore klubber i klubben desværre 
endnu væbne sig med tålmodighed og afvikle deres ugedagsturneringer med løbende 
start. Vi håber at der sker lempelser på dette område, med de reguleringer, der er 
varslet offentliggjort med virkning fra 8. juni. 
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Forsamlingsforbuddet betyder også, at der endnu ikke kan gennemføres 
fællestræning med f.eks. juniorer, elitetruppen og nye prøvemedlemmer. Indtil 
videre kan der kun trænes op til 4 personer samlet. 

 
 
20-016 Orientering fra forretningsudvalget (FU). 
 
 Evaluering af generalforsamlingen 
 

 På grund af Corona krisen og medfølgende restriktioner har bestyrelsen ikke været 
samlet siden generalforsamlingen. Der var en kort evaluering af forløbet af denne. 
Der var enighed om, at det var godt, vi nåede at afvikle generalforsamlingen inden 
samfundet blev lukket helt ned, og i øvrigt var generalforsamlingen blevet 
gennemført hurtigt og uden dramatik. 
 
 
Danmarksturneringen og andre turneringer. 

 
 DGU har aflyst alle turneringsaktiviteter til og med den 8. juni. Det betyder, at det 
har været nødvendigt at aflyse vore 2 ranglisteturneringer (U22 og Carlsberg Viborg 
Open). 
 
Danmarksturneringen er også blevet ramt, idet første spillerunde skulle have været 
afviklet den 3. og 4. maj. DGU håber stadig, at Danmarksturneringen kan 
gennemføres i en reduceret form, idet der så kun bliver 2 spillerunder, og holdene 
kommer til at spille på neutrale baner. Efter planen skal de 2 spillerunder afvikles 
medio juni og medio august. Forhåbentlig er der løsnet op for forsamlingsforbuddet 
til den tid. 
 
Teebox 
 
Som det blev nævnt på årets generalforsamling er klubben blevet tilbudt at få 
opstillet et færdigmonteret træningslokale, hvor der med brug af en trackman og en 
storskærm kan spilles forskellige baner eller trænes på elektronisk driving range.  
 
Denne træningsfacilitet vil naturligt også kunne anvendes af vore trænere til fitting 
af udstyr og til indendørs træning i de kolde måneder. 
 
Klubben får opstillet træningslokalet uden etableringsomkostninger. Dog skal 
klubben afholde de løbende udgifter til strøm og internet. Opvarmningen sker via en 
varmepumpe. 
 
Bestilling af tider i træningslokalet vil skulle ske via Golfbox, hvor også betaling for 
brug af anlægget skal foregå. De priser, vi har set, forekommer meget rimelige og 
konkurrencedygtige i forhold til benyttelse af tilsvarende indendørs 
træningsfaciliteter. 
 
Forretningsudvalget har underskrevet kontrakt på levering af træningslokalet, som 
vil blive opstillet på arealet mellem det sidste lockerrum og øvebunkeren foran 
indspils greenen. Opstillingen forventes at ske i løbet af juli måned. 
 
 
Andet. 
 
ODS gjorde opmærksom på, at der – formentlig i forlængelse af, at golfarealerne er 
blevet benyttet i større omfang til spadsereture under nedlukningen af samfundet – 
forekommer flere eksempler på, at folk færdes på golfbanen, og tilsyneladende uden 
at værre opmærksom på, at de befinder sig på en golfbane. 
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MA oplyste, at han havde haft kontakt til Viborg Kommune om problemstillingen. Der 
er jo tale om et offentligt område, så vi kan ikke forbyde adgangen. Det var dog 
blevet accepteret fra kommunens side, at vi midlertidigt måtte opsætte et mindre 
antal skilte med advarsel om, at man nu bevæger sig ind på en golfbane, og at man 
skal tage sig i agt. Vi vil forsøge at opstille skiltene på de mest benyttede stier, hvor 
man krydser banen. 
 
 

20-017 Drøftelse af baneforhold 
 

PK orienterede kort om status på banen. Det har fortsat været koldt om natten, 
hvorfor greens knap er kommet i normal vækst endnu. De er ved at komme sig, og 
der vandes konsekvent greens og teesteder. 

 
 Græsset på vore fairways er også i træg vækst på grund af de lave temperaturer. 
Man er for nærværende i gang med ukrudtsbekæmpelse (specielt mod bellis). 

 
De frivillige hjælpere er ved at komme i gang igen. Det er aftalt, at bunkers rives lidt 
hyppigere i situationen, hvor vi ikke har river liggende til dette brug. Vi vil dog gerne 
opfordre til, at hver enkelt hjælper de næste spillere ved at glatte ud efter sig, når 
man har været i en bunker. 
 
På hul 18 har man nu nedlagt et nyt dræn, så problemerne med at der vil samles 
vand på denne nu forhåbentlig er overstået. Området, hvor der er nedlagt dræn 
bærer fortsat lidt præg heraf. 
 
Der er indkøbt en ny tromle, som vil gøre arbejdet med at tromle greens hurtigere, 
idet den nye tromle er bredere end på den nuværende. Den nye tromle leveres 
snarest. 
 
PK gjorde igen opmærksom på beslutningen om, at greens fremover vil blive 
topdresset hyppigere, men at der samtidig vil blive brugt mindre mængder sand pr. 
gang. 

 
 
20-018 Rapportering fra udvalgene 
 

 Som konsekvens af nedlukningen og forsamlingsforbuddet, havde aktiviteterne i 
udvalgene været meget begrænset. 

 
 ABJ kunne dog oplyse, at man havde nået af afholde et enkelt møde i udvalget, der 
står for Fyraftensgolfen. Der er lagt en vagtplan frem til sommer. Nu må vi så se, 
hvornår vi kan komme i gang med spillet. 

 
 Der havde ikke været afholdt møde i Begynderudvalget. 
 

 SB meddelte, at der ikke var nyt fra Eliteudvalget, og CJ meddelte, at der heller ikke 
var nyheder mht. sponsorarbejdet. Dog kunne han oplyse, at der nu kun mangler at 
blive fundet en sponsor til den sidste af de 3 nyindkøbte Garia buggies. Der arbejdes 
med en sponsorkandidat til denne. 

 
 
20-019 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

 Ud over det allerede oplyste under pkt. 20-017 kunne PK tilføje, at der nu indkøbes 
et antal nye fuglekasser, så vi får genskabt tidligere standard her. 
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 NEH udtrykte et behov for snart at kunne afholde et informationsmøde for de 
efterhånden mange nytilkomne i klubben. Hvis forsamlingsforbuddet fortsat kommer 
til at sætte for snærende begrænsninger, kan det blive nødvendigt at have 
tilmeldingspligt, så vi har mulighed for at begrænse antallet. 

 
 MA indskød, at også regelundervisningen er besværliggjort i øjeblikket. 
 

NEH gjorde videre opmærksom på, at også lørdagsturneringerne for 
prøvemedlemmerne er en udfordring pt., da der ikke må laves gunstart, og der ikke 
må ske samlinger før og efter træning og spil på par 3 banen. 
 
Sluttelig oplyste NEH, at et nyt prøvemedlem, som var ”paragolfer” havde behov for 
at benytte buggy på par 3 banen. Der var enighed om, at buggies må benyttes også 
her, hvis man opfylder kriterierne for at kunne komme ind under paragolf begrebet.  
 

20-020 Eventuelt 
 

 Under dette punkt blev følgende mødedatoer for den nærmeste periode aftalt:  
 
 16.06 kl. 17.00 
 24.08 kl. 17.00 
 

 Der var i øvrigt enighed om at reservere formiddagen den 26.06 til en 
banegennemgang. 

 
  
 
Mødet sluttede kl. 18.45 
 
 
Referent: Verner Veedfald 
   
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 

 
  
 
    
 
 
  
  
 
 
 
 
 


