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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Mandag den 24. august 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) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
20-031 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. juni blev godkendt og underskrevet. 
 
 
20-032 Budgetopfølgning pr. 31.07.2020 
 

MA gennemgik i hovedtræk den pr. 31. juli udarbejdede budgetopfølgning. 
Overordnet set er vi nu kommet ind i en god periode efter lidt turbulens i starten af 
året som følge af Corona situationen. 
 
Kontingentindtægterne fortsætter således med at overgå budgettet. Ved udgangen 
af juli måned ligger disse således tDKK 123 over budgettet. Årsbudgettet er tDKK 
5.800, og også dette er overopfyldt med tDKK 23. Der er fortsat tilgang af 
medlemmer og vi har en forhåbning om, at vi for året som helhed kan nå 
kontingentindtægter på omkring tDKK 5.900. I forhold til de realiserede  
kontingentindtægter i 2019 vil dette være en forbedring på omkring tDKK 275. 
 
Indtægterne fra salg af banen, dvs. greenfee, udvikler sig også fornuftigt. Vi er 
således ved at indhente nogle af de manglende indtægter fra månederne april og 
maj, hvor der var restriktioner på golfspillet. 
 
I forhold til budgettet ligger de samlede realiserede indtægter fra salg af banen for 
årets første 7 måneder således tDKK 96 lavere. Vi forventer at nå det budgetterede 
niveau for greenfee mv. på tDKK 100 i august. Der er således allerede nu i august 
konstateret indtægter på tDKK 80, og vi mangler at fakturere Golfhotellet for deres 
gæsters besøg på banen i denne måned.  
 
Vi har i afvigte weekend igen annonceret i Jyllands Posten for vort specialtilbud på 2 
gange greenfee, 2 stjerneskud og 2 gange drikkevarer for i alt kr. 600. Tilbuddet 
gælder yderligere i månederne august, september og oktober, og vi forventer fortsat 
at dette vil kunne trække gæstespillere til på samme måde, som det har været 
tilfældet i sommermånederne. 
 
Når det gælder besøg af medlemmer fra vores samarbejdende XL klubber, kan vi 
også se en markant øget interesse for at spille vores bane i år. I årets første 6 
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måneder er der således spillet godt 1.000 runder, hvor vi i samme periode sidste år 
kun kunne registrere 524 runder. Selv om den gennemsnitlige greenfee indtægt ikke 
er så høj på XL runderne, vil der komme et positivt bidrag herfra ved den endelige 
afregning. 
 
Alt i alt tror vi således på, at vi stort set vil kunne realisere det budgetterede niveau 
for greenfee, når året er omme. 
 
Når det gælder lønudgifterne på banen ligger disse tDKK 46 under det budgetterede 
niveau. Den positive afvigelse kan dog helt tilskrives den lønkompensation, som 
klubben har modtaget i forbindelse med hjælpepakkerne under Corona krisen. 
 
Da der i øjeblikket arbejdes på fuld styrke med at udvide og omforandre vores par 3 
bane, har vi udvidet timeantallet for en af vore greenkeeper assistenter, og det må 
forventes, at der vil komme øgede lønudgifter i forhold til det budgetterede, da det 
vil kræve yderligere mandskabsmæssige ressourcer at udbedre nogle af de effekter, 
som manglende pleje gennem flere år har medført på visse af vore fairways, jfr. 
senere under pkt. 20-039.  
 
Udgifterne til drift af banen afviger negativt med tDKK 26. Resultatet er præget af 
periodeforskydninger, men den negative afvigelse svarer stort set til merudgifterne 
til vandafgift, som har været stigende som følge af et tørt forår. Der må også 
forventes yderligere udgifter til vandafgift for årets 2. halvår, bl.a. som følge af den 
nylige meget varme periode, som har øget behovet for vanding. 
 
Udgifterne til drift af greenkeepergården afviger negativt med tDKk 29. Afvigelsen 
kan for hovedpartens vedkommende tilskrives det faktum, at alle eludgifter nu 
bogføres på greenkeepergården, hvor en del af eludgifterne er budgetteret som 
udgift under klubhuset. Dertil har der været mindre ikke budgetterede udgifter til 
udskiftning af en vaskemaskine og en mikrobølgeovn. 
 
Udgifterne til drivingrangen afviger også negativt med tDKK 14. Her kan 
overskridelsen helt tilskrives indkøb af et pænt antal nye udslagsmåtter, som blev 
noget dyrere end oprindelig budgetteret. 
 
Udgifterne til golfspil ligger tDKK 52 under budget. Hovedårsagen hertil skal findes i, 
at vi også her har modtaget lønkompensation fra det offentlige i relation til Corona 
hjælpepakkerne. Dertil har vore elitespillere deltaget i færre udenbys turneringer 
end tidligere, og de spillede runder i Danmarksturneringen blev reduceret til det 
halve af, hvad der har været normalt. 
 
Som følge af Corona sundhedskrisen har vore turneringsaktiviteter været begrænset 
i år, specielt i starten af sæsonen, og den planlagte åbningsturnering med 
efterfølgende fest blev således aflyst. Dette har betydet, at de samlede udgifter til 
turneringer og aktiviteter i øvrigt ligger tDKK 20 under budget. 
 
Ser vi på de samlede udgifter til drift af klubhuset, ligger disse tDKK 88 under 
budgettet for årets første 7 måneder. En del af forklaringen herpå er, at alle 
eludgifter nu bogføres under greenkeepergården. De samlede eludgifter ligger dog 
noget under budgettet som følge af, at solcellerne nu igen fungerer fuldt ud. 
 
En anden væsentlig årsag er, at vi ikke pt. har udgifter til rengøring af cafeen. Til 
gengæld modtager vi ikke forpagtningsafgift fra cafeen. 
 
Driften af sekretariatet under eet ligger tDKK 29 over budgettet. Der er tale om 
modsatrettede afvigelser, men årsagen til den negative afvigelse skal findes i bl.a. 
udgifterne til edb og til annoncering. Vi er tilbageholdende med annoncering for 
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resten af året, og forventer stort set at kunne holde os på årsbudgettet for denne 
konto. 
 
Den forbedrede kontingentmæssige situation samt det faktum, at vi har omlagt det 
faste banklån til en yderligere  kreditfacilitet på vores kassekredit har medført 
rentebesparelser på tDKK 23 for årets første 7 måneder. Der trækkes nu på 
kassekreditten, og renteudgifterne vil stige fremover, men samlet for året vil der 
blive tale om en besparelse i forhold til det budgetterede. 
 
Alt i alt estimerer vi fortsat, at det vil være muligt at nå det budgetterede resultat 
i omegnen af tDKK 400. 
 
 

20-033 Medlemssituationen 
 

VV havde udarbejdet en medlemsstatistik opgjort pr. 20. august. Bestyrelsen kunne 
glæde sig over, at der nu er 158 flere medlemmer end ved årets indgang. Heraf er 
der kommet yderligere 47 fuldt betalende seniorer ind. Ser vi tilbage på situationen 
ved indgangen til 2019 er tilvæksten knap 200 medlemmer. 

 
Vi har i år allerede passeret 100 nye prøvemedlemmer, og med 127 juniorer har vi 
en af landets største ungdomsafdelinger. 
 
Vi har tiltro til, at der fortsat vil være en tilvækst i medlemstallet også i år, idet der 
som en del af sponsoratet med Tinghallen nu på deres udvendige reklameskærm 
reklameres for et prøvemedlemskab til klubben på kr. 995, dækkende perioden frem 
til 30. juni 2021. Vi håber, dette kan animere nogle til at melde sig ind som 
prøvemedlem nu, selv om det er sidst på sæsonen. 

 
Der var enighed om, at vi dertil bør gøre en indsats for at få flest mulige af de 
nuværende prøvemedlemmer til at melde sig ind som egentlig medlem nu, jfr. 
beslutningen under pkt. 20-037. 

  
 
20-034 Udvidelse af par 3 banen 
 

Som flere sikkert har bemærket, så er nogle af vore greenkeepere i øjeblikket travlt 
beskæftiget med at flytte jord til opbygning af greens og teesteder på området, hvor 
vores nuværende par 3 bane skal udvides.  

 
PK oplyste, at arbejdet med etablering af de nye huller forløber planmæssigt, og det 
er stadig forventningen, at der vil kunne sås græs på arealet i efteråret, så de nye 
huller vil kunne tages i brug til næste år. 

 
 
20-035 Udvidelse af klubhuset 
 

Ønsket om en opgradering af vores klubhus har været drøftet længe i bestyrelsen. 
Flere fonde er blevet søgt om tilskud til projektet, og vi har fået tilsagn om støtte fra 
flere af de søgte fonde. 

   
I sidste uge har der igen været afholdt et møde med et par initiativtagere blandt 
vore sponsorer og erhvervsklubmedlemmer, som mener det vil være muligt at finde 
en gruppe erhvervsdrivende, der vil være villig til i fællesskab at rejse op mod 1 
mio.kr. til et byggeprojekt. 

 
På mødet blev initiativtagerne præsenteret for klubbens oplæg til ændringer af vort 
indgangsparti, gårdmiljø, indretning af cafe mv. med en vision om at kunne komme 
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op blandt de 5 bedste golfanlæg i Midtjylland. Oplægget vil – med indarbejdelse af 
nogle af initiativtagernes ønsker til det fremtidige klubhus og layout i øvrigt – nu 
tilgå initiativtagerne med henblik på at de kan præsentere dette over for de 
potentielle bidragydere i deres netværk. 
 
I ønskerne til forbedringer indgår også en omforandring af vores parkeringsområde, 
hvor vi forestiller os, at der skal være et asfalteret kørespor og belægning af 
granitskærver i selve parkeringsbåsene. 
 
Vi har et håb om at kunne holde byggeudgifterne under 3 mio.kr. men der er endnu 
ikke indhentet tilbud, så overslaget er forbundet med usikkerhed. Selv om det lykkes 
at skaffe finansiering via fondsmidler og med hjælp fra sponsorerne, vil klubben selv 
skulle bidrage med et større beløb. 
 
Bestyrelsen var enig i det udarbejdede oplæg, som derfor nu videresendes til 
repræsentanterne for sponsorerne. 
 
 

20-036 Orientering om Corona 
 

De sundhedsmæssige udfordringer som følge af Covid 19 er endnu ikke ovre. 
Forsamlingsforbuddet betyder, at der fortsat kun må samles op til 100 deltagere til 
vore turneringer og arrangementer iøvrigt, og de kvadratmetermæssige 
restriktioner, der fortsat er på restauranter, betyder, at der maksimalt må være 68 
personer i cafeen samtidig (stueplan og 1. sal tilsammen). 

 
Vi må således fortsat have sundhedsmyndighedernes anbefalinger for øje, og skal 
være indstillet på, at de opsatte dispensere med mulighed for afspritning af hænder 
fortsat skal benyttes i en rum tid endnu.  
 
 

20-037 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
  

Kontingentsatserne resten af år 2020. 
 
Bestyrelsen har tidligere truffet en beslutning om, at der med virkning fra 1. juli kan 
opnås en rabat på 40 pct. på kontingentet for resten af året, og at rabatten 
yderligere øges til 50 pct., når vi når 1. september. 
 
Set i lyset af, at der i år har været en betydelig tilgang af nye prøvemedlemmer, 
som nu kan få banetilladelse, hvis de melder sig egentligt ind i klubben, var der en 
drøftelse af, om rabatten skal øges yderligere, idet der tilsyneladende spekuleres i, 
at det bliver billigere, og hvis man forbliver som prøvemedlem resten af året har 
mulighed for at få fællestræning og deltage i begynderturneringerne. 
 
For at sikre, at vi får flest mulig indmeldt – og dermed tæller med i medlemsbasen 
ved næste års begyndelse – var der en drøftelse af kontingentets størrelse for resten 
af året. Flere ændringer blev besluttet, med virkning fra 1. september. 
 
 
Golfspilleren i centrum 
 
Når vi har besøg af greenfee spillere modtager disse efterfølgende et spørgeskema 
med mulighed for at svare på tilfredsheden med forholdene i Viborg Golfklub.  
 
Tilsvarende udsendes der en gang om året spørgeskema til vore medlemmer.  Hidtil 
har spørgeskemaerne været udsendt til vore medlemmer fordelt over 3 gange, men i 
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år sker dette på grund af nedlukning af golfklubberne i foråret kun over 2 gange. 
Halvdelen af vore medlemmer har således modtaget et spørgeskema i slutningen af 
juli måned, og vi kan nu se resultatet af undersøgelsen. 
 
Generelt må vi sige, at vore gæster vurderer forholdene noget mere positivt end 
vore medlemmer.  
 
Medlemmernes bedømmelse af forholdene, når det gælder banen, træning og ledelse 
vurderes stort set på samme niveau som sidste år, medens bedømmelsen af cafeen 
ligger noget lavere end sammenholdt med sidste år. 
 
Sammenlignet med andre klubber rangerer vi overordnet i den midterste del af 
skalaen, og vi har naturligvis en ambition om at ligge højere. 
 
Vi har modtaget en del kommentarer fra både gæster og klubmedlemmer, og det er 
vi glade for. En del vælger dog at kommentere anonymt. Vi opfordrer til at man 
giver sig til kende, hvis vi skal have mulighed for at reagere på kommentarerne. 
 
 
TeeBox 
 
MA orienterede om, at der fortsat er visse problemer med at få kommunens 
godkendelse af placeringen af den TeeBox med golfsimulator, som vi har besluttet at 
få opstillet på arealet mellem lockerrum og øvebunkeren op mod driving rangen. 
 
Huset skulle have været leveret i starten af juli måned, men er blevet udskudt på 
grund af problemer med myndighedernes godkendelse. 
 
Vi vil nu selv forsøge at kontakte kommunen for at høre, hvad problemet er, så vi 
forhåbentlig kan tage faciliteterne i brug inden længe. 
 
 

20-038 Rapportering fra udvalgene 
 

Fra arbejdet med begynderne oplyste NEH, at vi nu har passeret 103 
prøvemedlemmer. Det forløber planmæssigt med at få afholdt træningslektionerne 
med disse. Der hvor der er en flaskehals er omkring afviklingen af 
regelundervisningen, hvor en del stadig mangler det sidste for at kunne opnå 
banetilladelse. Der arbejdes på en løsning heraf, så vi – i kombination med tidligere 
omtalte beslutning om kontingentsatserne for resten af året – kan få flest muligt 
igennem forløbet med målet om at kunne opnå banetilladelse. 
 
ABJ gjorde opmærksom på, at der er et behov for et informationsmøde for de nye 
spillere på samme måde, som der blev afholdt et informationsmøde sidste efterår. 
Der var enighed om, at et sådant møde bør planlægges afholdt. 
 
I relation til at der i år er kommet mange nye spillere i klubben var der en drøftelse 
af, om der kunne være behov for at præcisere etikettereglerne herunder dresscode. 
Der synes at være et behov herfor. Emnet kan naturligt tages op på omtalte 
informationsmøde, og vi udsender et nyhedsbrev, hvor reglerne præciseres. 
 
NEH orienterede videre om, at der i lørdags var blevet afviklet en begynderturnering 
på par 3 banen med Sparekassen Thy som sponsor. Tilslutningen havde været god, 
og en tilsvarende turnering med samme sponsor bliver afholdt den 3. oktober som 
afslutning på sæsonen.   
 
Der var herefter en drøftelse af kriterierne for deltagelse i Klub 37, specielt når det 
gælder tilbuddet om at modtage gratis træning. Med det store antal nye 
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medlemmer, vil en del naturligt søge over i Klub 37, og for at give plads til flest 
muligt var der enighed om at begrænse mulighederne for træning, så man ikke i 
ubegrænset tid kan modtage denne ydelse gratis. 
 
Beslutningen blev, at når man er i Klub 37 kan man modtage træning det år, man 
opfylder kriterierne for at være i denne klub i klubben og næste år med. Herefter er 
man selvfølgelig velkommen til fortsat at deltage i turneringerne, men muligheden 
for gratis træning ophører. 

 
Sportsansvarlig SB orienterede om, at Danmarksturneringen nu var afsluttet. Vort 
førstehold hos herrerne lykkedes med at forblive i 2. division, og vort 1. 
divisionshold hos damerne klarede sig flot den 1. sæson, de var i rækken. 
 
Vort herrer seniorhold i kvalifikationsrækken vandt deres pulje og skal nu spille om 
oprykning til  3. division. 
 
Sponsoransvarlig CJ var fortrøstningsfuld mht. at kunne nå årsbudgettet for 
sponsorindtægter, men havde i øvrigt ikke noget at tilføje. 
 

 
20-039 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

Som formand for baneudvalget orienterede KS om, at hun og PK var bekymret for 
tilstanden på flere af vore fairways, som gennem flere år var blevet forsømt med 
vertikalskæring og vertidræn, ligesom eftersåning ikke var sket i tilstrækkeligt 
omfang. 

 
Filtlaget på visse fairways er for stort, og der skal tilføres betydeligt større mængder 
kvælstof end det, der er blevet praktiseret.  

 
Tilstanden på fairways på nogle af hullerne kan tilskrives den manglende pleje, og vi 
er nødt til at afsætte ressourcer nu til at sikre, at vi bremser denne udvikling med 
mange bare pletter til følge. 
  
KS og PK vil nu minutiøst gennemgå de enkelte huller for at få kortlagt tilstanden. 
Herefter laves der en beskrivelse af, hvad der mangler af pleje, og til sidst regnes 
der på, hvad det vil koste at genoprette skaderne. 

 
På bestyrelsesmødet i oktober vil resultatet af denne undersøgelse blive 
præsenteret. KS understregede, at det vil komme til at koste en del, og efter hendes 
opfattelse burde der faktisk være ansat yderligere 1 greenkeeper for at dække det 
behov, der er for tilstrækkelig pleje af vort anlæg i dagligdagen. 
 
KS supplerede med, at når vi har overblikket, så bliver det nødvendigt at foretage en 
prioritering af, hvad der skal laves. Det kommer til at koste en del penge. 
 
PK tilføjede at der skal ske en tilretning af plejeplanen efterfølgende, så problemerne 
undgås fremadrettet. Klubben har været presset på økonomien gennem mange år, 
og efter hans opfattelse er det en af årsagerne til problemerne. 
 
MA tilføjede, at da FU fornyligt blev præsenteret for problemerne, blev der givet 
tilsagn om, at der skal skaffes ressourcer til, at vi kan få eftersået de ramte fairways 
allerede i år, så vi når at få gavn af dette til den kommende sæson. 
 
PK præciserede, at et af problemerne også er manglende vanding af fairways. Der 
skal vand til, og den bedste løsning vil selvfølgelig være etablering af vandingsanlæg 
på de mest udsatte fairways. Men også dette vil kræve betydelige økonomiske 
midler. 
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ABJ spurgte til mulighederne for  at inddrage frivillige til noget af det påkrævede 
arbejde eller til varetagelse af andre opgaver. Dette overvejes. 
 
MA nævnte, at hastigheden på vore greens til stadighed er et debatemne blandt vore 
medlemmer, og han tilføjede, at vi har stor fokus på dette. 
 
PK supplerede med, at klippehøjden nu er reduceret til 3,0 mm, og hastigheden 
ligger typisk på 8,5 til 9 på Stimpmeteren. Han tilføjede, at han i den nærmeste 
fremtid har møde med sin erfagruppe, hvor mulighederne for fastholdelse og 
forbedring af greenshastigheden vil være hovedemnet. 
 
PK oplyste, at den for længe siden bestilte nye tromle nu endelig kommer. Med en 
bredere tromle, vil arbejdet med tromling af greens kunne gennemføres betydeligt 
hurtigere end i dag. 
 
PK forespurgte, om der var stemning for gennemførsel af en ny banevandring for 
medlemmerne. Der var enighed om, at vi bør gentage succesen fra sidste år. 
 
Naboerne er inviteret til det årlige møde den 7. september for en uformel snak om 
naboskabet. 
 
PK orienterede afslutningsvis om, at der afholdes DM for mountainbike i Viborg i den 
weekend, hvor vi også har klubmesterskaber. Ruten vil dog ikke komme tæt på 
fairway på hul 22  men kun gå bag om greenen på samme hul, så det bør ikke give 
problemer. I øvrigt skal PK have et møde med kommunens skovfoged og vil i den 
forbindelse opfordre til, at stien til cyklisterne trækkes længere væk fra fairway på 
hul 22, af sikkerhedsmæssige hensyn. 
 
 

20-040 Eventuelt 
 
 Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til den 16. september kl. 17.00. 
 
 
  
 Mødet sluttede kl. 18.50 
 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 

   
 
 
   

 
 
 
 
  

 
 
 
 


