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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 17.00 
 
 
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) 
 Baneudvalgsformand Karen Søegaard (KS) (komiteret medlem) 
 
 Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 
Afbud fra: Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
MA bød indledningsvis Karen Søegaard (KS) velkommen til bestyrelsesmødet. KS er netop blevet 
valgt som formand for Baneudvalget,  idet Uffe Steffensen har ønsket at blive fritaget for denne 
rolle. 
 
I henhold til virksomhedsplanen for Viborg Golfklub skal den baneansvarlige have sæde i 
bestyrelsen. Formelt vil der derfor blive stillet forslag om udvidelse af bestyrelsen med Karen 
Søegaard på den kommende ordinære generalforsamling til næste forår. KS vil indtil da være 
komiteret medlem af bestyrelsen. 
 
Man gik herefter over til dagsordenens punkt: 
 
 
20-021 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. maj blev godkendt og underskrevet. 
 
 
20-022 Budgetopfølgning pr. 31.05.2020  
 

MA havde udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 og han gennemgik kort 
hovedtendenserne heri. 

 
Kontingentindtægterne fortsætter med at udvikle sig positivt. I forhold til budgettet 
ligger kontingentindtægterne således tDKK 50 over budgettet, og i forhold til samme 
tidspunkt sidste år er der tale om en forbedring på tDKK 108. Medlemssituationen er 
således komfortabel. 
 
Indtægterne fra sponsorerne ligger marginalt under budgettet. Der er delvis tale om 
periodeforskydning, samtidig med at vi mangler at sælge reklamepladsen på den 
sidste af de 3 senest indkøbte Garia buggies. 
 
De samlede indtægter fra salg af banen ligger tDKK 73 under budgettet. Her kan de 
manglende indtægter tilskrives effekten af Coronakrisen, som i en periode har 



 

 2 

betydet færre greenfeegæster. Dette har ligeledes smittet af på indtægterne fra 
udlejning af golfbiler.  
 
Vi har dog begrundet forhåbning om, at det stadig er realistisk at nå årsbudgettet. 
Der er således nu godt besøg fra andre klubber, Nørgaards Højskole er kommet i 
gang igen, og også Golfhotellet begynder på ny at sende gæster til os. Da mange 
forventes at ville holde sommerferie indenlands i år, bør dette understøtte 
muligheden for at komme ”tilbage på sporet”.  
 
For at sætte yderligere gang i salget af greenfee kører vi med et specielt 
greenfeetilbud i månederne juni, juli og august, hvor der for kr. 600 sælges 2 gange 
greenfee samt 2 stjerneskud med tilhørende øl/vand. Der har været indrykket 
annonce i et tillæg om Viborg i Jyllands Posten, og i den nærmeste fremtid indrykkes 
tilsvarende annonce i Aarhus Stiftstidende og Randers Amtsavis. Vi kan allerede nu 
se, at tilbuddet har interesse for golfspillerene.  
 
På omkostningssiden er der en positiv afvigelse på løn til banepersonalet til tDKK 56. 
Klubben har søgt og fået lønkompensation under medarbejderes hjemsendelse. 
Denne indtægt bidrager positivt til afvigelsen med tDKK 44. 
 
Udgifterne til drift af banen viser samlet en besparelse på tDKK 59 i forhold til 
budgettet. Der er afvigelser af både positiv og negativ art. Da vi ikke er herre over 
vejrligt, er det for tidligt at sige, om besparelsen er vedvarende. Det er dog 
forventningen, at vi – når året er omme - kan holde os inden for årsbudgettet. 
 
Under driften af greenkeepergården er der også bogført udgifter til el, som er 
budgetteret under el vedrørende klubhuset. Dette betyder isoleret en negativ 
afvigelse her på tDKK 16. Samlet set er udgifterne til el dog tDKK 10 lavere end ved 
opgørelsen på samme tidspunkt sidste år. 
 
Under udgifterne til sponsorater ligger bl.a. udgifterne til arrangementer for 
erhvervsklubben. Coranakrisen har betydet, at et arrangement er blevet aflyst og et 
andet er blevet skubbet til afholdelse nu i juni. Besparelsen på denne konto er 
således udtryk for en periodeforskydning. 
 
Udgifterne til golfspil afviger positivt med tDKK 31. Besparelsen burde rettelig have 
været tDKK 22 højere, da fakturering af egenbetaling af tøj til vore spillere på 
holdene i Danmarksturneringen først er sket i indeværende måned. En del af 
forklaringen på den positive afvigelse kan også her tilskrives en opnået 
lønkompensation på tDKK 44. For året som helhed forventes en besparelse, idet 
også udgifterne til deltagelse i diverse turneringer bliver reduceret i år som følge af 
det indskrænkede turneringsprogram som følge af Coronakrisen. 
 
Driften af klubhuset har for årets 5 første måneder ligget tDKK 57 under budgettet. 
En del af forklaringen kan henføres til udgifterne til el, som delvis er blevet bogført 
under greenkeepergården. Der er en negativ afvigelse isoleret på varme på tDKK 17, 
hvilket kan henføres til en faktura, som rettelig burde have været udgiftsført i forrige 
regnskabsår. 
 
Foreningsudgifterne og løn til sekretariatet giver ikke anledning til bemærkninger, 
idet udgifterne kun marginalt afviger fra det budgetterede niveau. 
 
Driften af sekretariatet afviger negativt med tDKK 14 i forhold til budgettet. En stor 
del af forklaringen kan her henføres til indkøbet af GLFR app’en. Vi har således valgt 
at udgiftsføre den samlede udgift hertil på tDKK 22 på én gang i indeværende 
regnskabsår. 
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Likviditetsmæssigt ser det fortsat positivt ud. Der er indtil nu ikke trukket på 
kassekreditten og vi forventer at kunne gå ud af 1. halvår uden dette bliver 
nødvendigt i større omfang. Dette forhold og indfrielsen af vort oprindelige banklån 
på 1 mio. kr. vil også betyde en rentebesparelse i indeværende år. 
 
Vi har for nærværende stadig udestående beløb, som er af ældre dato. Der er fokus 
på disse, og efter udsendelse af flere rykkere kan det nu blive nødvendigt at 
inddrage spilleretten for et mindre antal medlemmer. 
 
 

20-023  Medlemssituationen 
 

Der var udarbejdet en medlemsstatistik pr. 11. juni, som MA kort gennemgik. Som 
nævnt tidligere udvikler kontingentindtægterne sig positivt som følge heraf. Det 
samlede antal medlemmer udgør nu 1.281 (inkl. passive). I forhold til situationen 
ved årsskiftet, har der været en tilvækst på 94, og i forhold til tilsvarende opgørelse 
den 7. maj, er der kommet 50 mere til. 
 
Ser man udelukkende på antallet af aktive spillere har der siden opgørelsen for et år 
siden være tale om en tilvækst på ca. 30. Så en glædelig udvikling. 
 
Også når det gælder antallet af prøvemedlemmer, ser det lovende ud. Antallet er 
således stort set på niveau med antallet for hele sæsonen sidste år. Vore trænere er 
booket fuldt op, og for at sikre, at prøvemedlemmerne kommer igennem forløbet 
hurtigst muligt, er der nu afsat ekstra ressourcer med hjælpe fra frivillige, så en del 
af regelundervisningen kan gennemføres hurtigst muligt. 
 
Der forventes yderligere indmeldelser, når kontingentsatserne reduceres med 40 pct. 
pr. 1. juli. 
 
Medlemsniveauet giver sig også til kende, når der ses på belægningen på banen. 
Banen benyttes i stort omfang. Dette gav ODS og ABJ anledning til at påpege, at der 
måske bør indføres krav om tilmelding for spillere i klub 37, så de reserverede tider 
tilpasses deltagerantallet. 
 
ABJ tilføjede, at også Fyraftensgolf, der afvikles på 9 hullers sløjfen om torsdagen 
har god søgning. Hun så gerne, at reservationerne til denne turnering kunne 
fortsætte efter sommerferien. 
 
9 hullers sløjfen er også godt belagt til begynderturneringen om lørdagen. Der er 
stort pres på at deltage, og det er til tider ganske svært at få hjælpere nok til en 
gnidningsløs afvikling.  
 
MA tilbød, at vi igen kan prøve at motivere flere af vore medlemmer til at melde sig 
som frivillige hjælpere. 
 
 

20-024 Udvidelse af Par 3 banen 
 

Arbejdet med udvidelsen af Par 3 banen, så denne kan rates af DGU med mulighed 
for at udstede DGU kort, er nu påbegyndt. Det påkrævede ekstra areal er således 
blevet pløjet og harvet. En banekonsulent fra DGU har netop afsat, hvorledes 
hullerne fremover skal placeres, hvorefter det egentlige gravearbejde kan 
påbegyndes. Der er indgået aftale med en af vore naboer om benyttelse af et 
jordstykke til deponering af jord, inden dette kan fordeles ud på banen ved 
opbygningen af denne. 
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Arbejdet med at nedgrave rør til brug for det kommende vandingsanlæg går 
umiddelbart herefter i gang. 
 
Det er fortsat forventningen, at udgifterne til udvidelsen af Par 3 banen kan holdes  
inden for de budgetmæssige rammer. 
 
 

20-025 Udvidelse af klubhuset 
 

Vi har som omtalt ved tidligere lejligheder henvendt os til forskellige fonde med 
ansøgning om tilskud til en ombygning af vort klubhus, specielt med det ønske at få 
et betydeligt større spikebar/lounge- og modtagelsesområde til gavn for vore gæster 
og medlemmer. Dette skal ske ved fjernelse af den nuværende spikebar og 
overdækning af en større del af gårdarealet. 

 
Vi har glædeligvis fået positive tilbagemeldinger på flere af vore ansøgninger, og har 
en forventning om, at vi via disse og eventuelle tilskud fra erhvervsklubben og ved 
fundraising via specielle events vil kunne skaffe i omegnen af 1 mio. kr. 
 
Det er så vort håb, at det kan lykkes at finansiere det resterende beløb, som en 
ombygning vil kræve, via et banklån – eventuelt med støtte i en kommunal garanti. 
MA oplyste, at han har været i kontakt med vores normale bankforbindelse Sydbank, 
og senest har Viborg Idrætsråd tilkendegivet, at de vil hjælpe med at gøde jorden 
for et tilsagn om en kommunal støtte.  
 
Der er tillige fortsat fondsemner, som det kan være relevant at sende en ansøgning 
til. 
 
 

20-026 Orientering om Corona 
 

Der var en kort orientering om situationen omkring Coronakrisen. De fleste 
restriktioner er nu heldigvis afskaffet, og klubben, proshop og restauranten kører 
efterhånden næsten normalt. 

 
Alle restriktioner på banen er ophævet, og den midlertidige lokalregel omkring 
bunkeres er fjernet igen. Der er opsat spritdispensere mange steder på 
klubhusområdet, og vi opfordrer naturligvis til, at man fortsat er sig meget bevist 
omkring det at holde afstand og sørge for god håndhygiejne. 

 
Det er vores forhåbning og forventning, at medlemmerne fortsat er sig deres ansvar 
bevidst, og at alle bidrager til at overholde de anvisninger og råd, som 
sundhedsmyndighederne fortsat udstikker og i øvrigt optræder på en fornuftig måde. 
 
 

20-027 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
 Danmarksturneringen 
 

Der var en kort drøftelse af situationen omkring Danmarksturneringen, hvor antallet 
af spillerunder som følge af sundhedskrisen er blevet reduceret til det halve antal 
kampe i forhold til tidligere. Samtidig skal alle kampe afvikles på neutrale baner, idet 
man ikke kan nå at få både en ude- og en hjemmekamp mod samme hold. 

 
I afvigte weekend blev første runde i den reducerede turnering afviklet. Der var både 
positive og negative resultater. Vort førstehold hos herrerne kom således mindre 
godt fra start med 2 nederlag. Da der kun er yderligere 1 spillerunde tilbage lægger 
dette naturligt et yderligere pres på holdet for at opretholde sin placering. 
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Hos damernes førstehold resulterede weekendens kampe i både en stor sejr og et 
klart nederlag, men målsætningen for holdet er nået, idet det allerede nu har sikret 
sig forbliven i 1. division, som der skete oprykning til sidste år. 

 
  
 Teebox. 
 

Klubben har indgået aftale med firmaet Teebox om opstilling af et præfabrikeret hus 
på ca. 50 kvm indeholdende en Trackman og storskærm, så man indendørs kan 
træne slag eller spille en bane på samme måde som det sker i en golfsimulator. 
 
Denne facilitet vil tillige give vore trænere mulighed for at give individuel 
undervisning, ligesom man kan få fittet udstyr her. 
 
Udstyret opstilles af leverandøren uden omkostninger for klubben. Dog skal klubben 
levere strøm til det tekniske udstyr samt til varmepumpen der sørger for 
opvarmning/nedkøling. Klubben skal også sørge for rengøringen i huset. 
 
Man skal booke tider i denne Teebox via Golfbox, hvor betaling for anvendelsen 
ligeledes vil finde sted. 
 
I kontrakten er indføjet en bonusmulighed for klubben, idet klubben – afhængig af 
omsætningen - vil modtage en provision/bonus. 
 
Som planen er nu, vil Teebox’en blive opstillet snarest, og der bliver officiel 
indvielse/præsentation af faciliteten den 4. juli. 
 
Teebox’en placeres på området mellem det bagerste lockerrum og øvebunkeren.  
 
 
Andet. 
 
MA orienterede om, at der er ønsker om at bibeholde teltet i gården for yderligere en 
periode, og vi vil derfor forlænge lejen juli måned ud. 
 
Yderligere blev det oplyst, at klubben har bestilt 3 runde faste borde/bænke, som vil 
blive opstillet på terrassen ud mod puttinggreen. De nuværende borde og stole på 
vest terrassen flyttes så ind i gården, hvor vi så får lidt flere pladser. 
 
 

20-028 Rapportering fra udvalgene 
 

Fra Turneringsudvalget orienterede ODS om, at turneringsprogrammet nu så småt er 
ved at være i gang, så vi forhåbentlig resten af sæsonen kan få afviklet 
turneringerne uden yderligere aflysninger. Også klubber i klubben er nu i gang med 
deres sædvanlige turneringsprogrammer. 

 
Til orientering er der nu blevet åbnet for tilmelding til dette års klubmesterskaber, 
som finder sted over 2 weekender i september måned. 
 
ABJ orienterede om, at der den 11. juni havde været afholdt et informationsmøde for 
nybegynderne. Der var her blevet orienteret bredt om praktiske forhold og 
mulighederne for vore forhåbentlig nye medlemmer. Ca. 30 nybegyndere var mødt 
frem til seancen. 
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Fra baneudvalget orienterede KS og PK om den gennemgang, de har haft omkring 
definition af vore roughtyper – herunder hyppigheden for klipning af de forskellige 
typer. 
 
Der er mange hensyn at tage i forbindelse med placering af rough, f.eks. 
natur/biodiversitet og struktur i landskabet, ligesom udfordringerne for spillerne og 
hensynet til flowet i spillet har betydning. 
 
KS oplyste, at der er lavet et forslag til visse ændringer på området, og hun vil på et 
senere møde redegøre for tankerne. 
 
PK påpegede problemerne ved teestedet (57 og 61) på hul 6, hvor der undertiden er 
risiko for at blive ramt af bolde, når man befinder sig på hul 2. Baneudvalget 
overvejer, hvilke muligheder der er for afskærmning – f.eks med et højt net (som 
dog ikke vil pynte). 
 
ODS bemærkede igen problemerne omkring ude fra kommendes benyttelse af vores 
baneareal til spadsereture. Der opstår undertiden farlige situationer. 
 
MA oplyste, at der nu var opsat et antal advarselsskilte ved strategiske indfaldsstier 
til banen. Vi håber dette hjælper. MA havde inden haft en kontakt til kommunen om 
mulighederne for skiltning. Da området er offentligt tilgængeligt, kan vi ikke forbyde 
adgang, og kommunen gjorde opmærksom på, at skiltning generelt bør undgås, men 
vi har fået tilladelse til midlertidigt at opsætte de nu udarbejdede og opsatte skilte. 
 
CJ havde ikke nyt at berette fra sponsorarbejdet. Han var dog interesseret i at høre 
om status på salget af reklame på den sidste Garia buggy. MA oplyste, at der 
arbejdes på dette, og vi har håb om en snarlig lukning af en aftale. 
 
 

20-029 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner. 
 
 Træner NEH var ikke tilstede ved mødet. 
 

PK oplyste, at der nu bygges en ny rampe ved aflæsserpladsen bag skoven og 
greenen på hul 3. Den nuværende var efterhånden i så dårlig forfatning, at der var 
risiko for sammenbrud. 

 
Der er yderligere bestilt 4 udslagsmåtter. Disse er af en beskaffenhed, så det bliver 
muligt at sætte tees i, så der kan trænes med køller. I øvrigt fastgøres måtterne nu 
på det nyanlagte fliseområde, så måtterne ikke forskubber sig ved brug. 
 
PK gjorde opmærksom på, at der er problemer med at bolde slås ned i 
greenkeepergården (og i skoven). Der opstår desværre skader på taget – herunder 
på solcellerne. 
 
På rød sløjfe er der på visse af hullerne begyndende tørkeproblemer på fairways. 
Manuel vanding er igangsat. Da vi må forvente, at vejret fremover bliver mere 
ekstremt, indhenter vi nu foreløbig et tilbud på, hvad det vil koste at etablere 
automatisk vandingsmulighed på de fairways, som er mest udsatte/følsomme.  
 
Arbejdet på greens omfatter nu topdressing ca. hver 14. dag, hvor mængden af 
sand er reduceret. Med anvendelse af den nye børste og efterfølgende tromling 
bliver greens generelt jævne og i god stand og uden særlig gene for spillerne. Den 
regelmæssige topdressing bør også bevirke, at greens bliver mere ensartede mht. 
hastighed. 
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PK kunne videre oplyse, at der var indhentet tilbud på opsætning af rulleporte, så 
vore golf buggies kan sikres forsvarligt. MA oplyste, at bilerne er fuldt forsikret, så 
en yderligere sikring skal også ses som en mulighed for at have bilerne stående 
aflukket og under tag året rundt. Der er ikke taget stilling til, om projektet skal 
gennemføres. 
 
PK oplyste afslutningsvis, at man har ansat Erik Sørensen som medhjælp i 
greenkeepergården. Erik er førtidspensionist og kan kun arbejde ca. 20 timer om 
ugen. Hans primære opgave er indtil videre at rive i bunkers om morgenen.  
  
 

20-030 Eventuelt 
 

MA Gentog, at der er god tilvækst i antallet af medlemmer i Erhvervsklubben. Der 
afvikles et arrangement i indeværende uge, hvor 36 af Erhvervsklubbens 
medlemmer drager til Lyngbygaard for at spille en runde golf der. Om aftenen er 
deltagerne inviteret til spisning på restaurant Latiner Ly.  
 
 
 
Mødet sluttede kl. 18.45 
 
 
Referent: Verner Veedfald 
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