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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Onsdag den 16. september 2020 kl. 17.00 
 
 
Deltagerer: 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) 
 
 
20-041 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. august blev godkendt og underskrevet. 
 
 
20-042 Budgetopfølgning pr. 31.08.2020 
 

 MA gennemgik i hovedtræk den pr. 31. august udarbejdede budgetopfølgning. Efter 
årets første 8 måneder kan det konstateres, at den økonomiske situation fortsat ser 
komfortabel ud. 

 
 Som efterfølgende dagsordenspunkt indikerer, er medlemstilgangen fortsat inde i en 
gunstig udvikling. Det betyder, at kontingentindtægterne nu ligger tDKK 132 over 
det for perioden budgetterede, og i forhold til samme tidspunkt sidste år, ligger 
kontingentindtægterne tDKK 235 højere. 
 
Sponsorindtægterne ligger tDKK 49 under budget, men det er vores klare 
forventning, at årsbudgettet nås, idet der er tale om en vis periodeforskydning. 
 
Indtægterne fra erhversvklubben ligger derimod tDKK 23 over budgettet. Der har i år 
været en glædelig tilvækst i medlemsskaren i erhvervsklubben. 
 
Indtægterne fra salg af banen, som indbefatter indtægterne fra greenfee, ligger efter 
udgangen af august samlet tDKK 68 under det budgetterede. Vi er stadig ramt af, at 
aktiviteten i golfklubberne var på et lavpunkt i månederne april og maj. Det ser dog 
ud til, at indtægterne fra salg af banen stille og roligt nærmer sig det budgetterede 
niveau for året. I august måned isoleret er greenfee indtægterne således tDKK 28 
over budgettet. En medvirkende årsag her til er, at Golfhotellet nu igen sender 
gæster til golfklubben i et stigende omfang. Vi har derfor en tro på, at det inden for 
de næste par måneder er muligt at nå budgettet for året som helhed. 
 
De samlede indtægter for årets første 8 måneder ligger nu marginalt over det 
budgetterede niveau, og i forhold til samme periode i 2019, ligger indtægterne tDKK 
229 højere. 
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På omkostningssiden ligger de samlede løn og personaleomkostninger på banen 
tDKK 32 under budget, bl.a. som følge af modtaget lønkompensation. Der er et 
merforbrug på løn på tDKK 14, idet det har været nødvendigt at dedikere flere 
ressourcer til pasning af banen som følge af, at greenkeeperne samtidig har haft 
travlt med at opbygge hullerne på den kommende udvidede par 3 bane. 
 
Udgifterne til drift af banen i øvrigt ligger tDKK 28 under budgettet. Der er tale om 
modsatrettede tendenser på de enkelte konti. Vandafgiften har således ligget tDKK 
25 over det forventede, medens udgifterne til brændstof og frø ligger henholdsvis 
tDKK 33 og tDKK 31 under budgettet. 

 
Udgifterne til drift af greenkeepergården ligger tDKK 38 over budgettet. 
Hovedårsagen er, at alle eludgifter bogføres på greenkeepergården, hvor en del har 
været budgetteret på klubhuset. Dette forklarer tDKK 23 af overskridelsen.  Til 
gengæld er der en besparelse på el på klubhuset på tDKK 41, således at elforbruget 
samlet ligger tDKK 18 under budget. 
 
Udgifterne til golfspil, dvs. udgifter til træner, ungdomsafdeling og eliteafdeling ligger 
tDKK 57 under budgettet. Der har i år været færre turneringer at deltage i for vore 
elitespillere blandt juniorer og ældre grupper, ligesom der er indtægtsført 
lønkompensation som en del af hjælpepakkerne under Coronakrisen. 
 
Det lavere aktivitetsniveau afspejler sig ligeledes i udgifterne til turneringer og 
aktiviteter i klubben. Udgifterne her ligger tDKK 48 under budget. Bl.a. som følge af 
at vores åbningsfest ikke blev afholdt i foråret, hvor alt var lukket ned. 
 
Driften af vort klubhus har samlet været tDKK 52 under budget. Som nævnt tidligere 
kan en stor del henføres til eludgifterne, som nu udgiftsføres under 
greenkeepergården.  
 
Også udgifterne til drift af sekretariatet viser modsatrettede tendenser på de enkelte 
konti. Samlet ligger udgifterne dog tDKK 29 over budgettet. Her har der været 
ekstraordinære udgifter under edb som følge af samarbejdet med GLFR og tilkøbet af 
den elektroniske baneguide. Også annonceudgifterne ligger højere end budgetteret. 
Merforbruget her forventes dog delvis udlignet over resten af året. 
 
Vore renteudgifter udvikler sig også positivt, idet de nu ligger tDKK 19 under 
budgettet, primært som følge af, at det faste lån i Sydbank blev indfriet tidligere på 
året via kassekreditten, hvor der har været positivt indestående en stor del af årets 
første 8 måneder. 
 
Samlet viser budgetopfølgningen, at resultatet for årets første 8 måneder ligger tDKK 
122 over det budgetterede, samt at dette er en forbedring på tDKK 165 i forhold til 
samme tidspunkt sidste år. 
 
MA oplyste afslutningsvis, at et foreløbigt estimat for hele året tyder på, at det vil 
være realistisk at kunne nå et årsresultat på den gode side af tDKK 400. 
 
 

20-043 Medlemssituationen 
 

 Den sædvanlige medlemsstatistik blev herefter gennemgået. Statistikken var 
udarbejdet pr. den 13. september. 

 
 Vi kan stadig konstatere en glædelig tilgang af nye medlemmer. Det samlede 
medlemstal (incl. passive medlemmer) er nu 1.382.  
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 Siden opgørelsen ved årets start har der været en tilgang på 195, og alene inden for 
de sidste godt 3 uger, er der oprettet 27 nye medlemmer.  

 
 Der er fortsat en del prøvemedlemmer, som vi håber kan nå at blive meldt ind i den 
kommende tid. 

 
 Det er vort håb, at vi kan fastholde hovedparten af de nytilkomne, så medlemsbasen 
ved næste års start er gunstig. Det vil styrke klubbens økonomiske fundament 
betydeligt.  
 
 

20-044 Udvidelse af par 3 banen. 
 

 PK gav en status på arbejdet med at etablere de nye huller på par 3 banen og 
udvidelsen heraf i øvrigt.  

 
 De 3 nye greens er nu tilsået, og teestederne er rettet af og skal tilsås snarest. 
 

 Vandingsanlægget færdigetableres herefter. De nye fairways mangler færdiggørelse, 
men bliver færdige og tilsået i løbet af efteråret. 

 
 Den banekonsulent fra DGU, som har været tilknyttet projektet, kommer på besøg i 
den allernærmeste fremtid, for at sikre, at alt er, som det skal være for at opnå 
DGU’s rating af banen. Bl.a. skal det sikres, at teestederne er som krævet.  
 
Det er planen, at de nye huller kan tages i brug i løbet af næste sæson. Den 
eksisterende par 3 banen vil dog fortsat være spilbar, indtil den endelige åbning kan 
finde sted. 
 
MA tilføjede, at Hedeselskabet har tilbudt at levere et antal træer til brug for 
beplantning af det nye baneområde samt til etablering af yderligere beplantning 
langs med hul 12 på rød sløjfe i højre side af fairway. 
 
 

20-045 Udvidelse af klubhuset. 
 

 MA orienterede om, at det af ERIK Arkitekter udarbejdes skitseforslag for 
ombygningen af vore klubhusfaciliteter med etablering af et egentligt overbygget og 
opvarmet loungeområde i gården var blevet forelagt for deltagerne i 
erhvervsklubbens arrangement forleden aften. Der havde været lutter positive 
tilkendegivelser om planerne. 

 
 MA kunne videre oplyse, at repræsentanterne for de sponsorer, som har indikeret, at 
de vil være behjælpelig med at indsamle et større beløb i sponsorkredsen, vil holde 
et nyt møde med MA og VV i den kommende uge. Vi håber her at kunne komme 
nærmere på afklaringen af, om det er realistisk at opnå den fornødne økonomiske 
støtte til at kunne gå videre med detailplanlægningen af projektet, herunder 
igangsætte processen med ansøgning om de nødvendige tilladelser hos 
myndighederne. 
 
Det er forhåbningen, at klubben selv via sponsorstøtte og fondsmidler kan skaffe et 
pænt beløb, samt at der kan opnås restfinansiering via vores normale 
bankforbindelse på rimelige vilkår. 
 
MA gennemgik herefter de overordnede tanker bag ombygningsprojektet. Som 
nævnt ønskes et større overbygget og opvarmet loungeområde som samtidig 
fungerer som nyt indgangsparti til klubhuet. 
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Samtidig skal der etableres et sammenhængende gårdmiljø, som kommer til at gå 
helt ud til den nuværende parkeringsplads og rundt om gavlen til terrassen ud mod 
puttinggreen. Med etablering af en læmur med glasafskærmning, vil der blive 
betydelig plads i gård og på terrasser iøvrigt til det siddende publikum. 
 
Det vil være ønskeligt, om parkeringspladsen også kan laves om, så problemerne 
med afløb af regnvand og støvproblemer i tørre perioden kan undgås. Der er i den 
forbindelse udfordringer mht. at kunne lede regnvandet væk. Ombygningen vil tillige 
betyde, at kloak og fedtudskiller i gården skal flyttes til anden placering længere ude 
mod p-pladsen. 
 
ODS anbefalede, at det i den nye glasfacade i loungetilbygningen bliver muligt at 
have skydedøre, så der kan åbnes ved godt vejrlig. MA oplyste, at dette ønske var 
viderebragt til arkitekterne. 
 
MA tilføjede videre, at vi i næste uge er lovet en 3D animation, som kan illustrere det 
nye ankomstområde og loungeindretning.  
 
Bestyrelsen har en ambition om at bringe Viborg Golfklub op blandt de 5 bedste 
golfklubber i det midtjyske område. Dette gælder både mht. klubhus og 
baneanlægget i øvrigt. 
 
 

20-046 Orientering fra forretningsudvalget (FU) 
 
  
 Banevandring 
  

 Den 24. september er medlemmerne inviteret til at deltage i en banevandring, hvor 
PK og KS vil give et indblik i de naturmæssige og pasningsmæssige forhold på vores 
baneanlæg. Der er stor interesse for at deltage.  

 
 Banevandringen vil som det primære omfatte en besigtigelse af området, hvor vores 
par 3 bane er under udvidelse med etablering af 3 nye huller. 

 
 Efter vandringen vil der blive budt på grillpølser og en øl/vand i greenkeepergården. 
 
 
 Sponsormatch 
 

 Fredag den 25. september er vore sponsorer inviteret til at deltage i en turnering 
med efterfølgende frokost og præmieoverrækkelse. Claus Hermann står for meget af 
det praktiske i den forbindelse. Også her er der god tilslutning, idet 52 allerede har 
tilmeldt sig. Der går senere i denne uge reminder ud til sponsorkredsen. 
 
 
Udvalgsturnering. 
 
 Som en tak for indsatsen i løbet af sæsonen inviteres vores stående udvalg, frivillige 
hjælpere, bestyrelse og de ansatte til at deltage i Udvalgs- og hjælperturneringen 
med efterfølgende frokost og præmieoverrækkelse. I år afvikles denne turnering 
søndag den 4. oktober. Også til denne turnering er der traditionelt god deltagelse. 
 
 
Erhvervsklubben 
 
Erhvervsklubben blev etableret i 2014 som en netværksgruppe, der mødes ca. 4 
gange om året for at deltage i forskellige arrangementer med et socialt- og 
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netværksmæssigt indhold. Der har de sidste par år været god tilgang til 
erhvervsklubben, som nu mønstrer over 60 medlemmer. 
 
Et medlemskab koster kr. 5.000 om året. Som modydelse kan man deltage i de 
føromtalte arrangementer, og et eventuelt overskud skal herefter dedikeres til et 
konkret projekt, som kommer klubbens medlemmer til gavn. Erhvervsklubbens 
medlemmer er medbestemmende om, hvilket projekt, man kan støtte. Typisk tager 
man udgangspunkt i projektforslag fra klubbens bestyrelse. Det er ikke tanken, at et 
overskud skal indgå som tilskud til klubbens ordinære drift. 
 
Kontingentet for deltagelse i erhvervsklubben har ligget konstant siden opstarten for 
6 år siden, og der har på det seneste været flere tilkendegivelser om, at beløbet godt 
kunne hæves.   
 
CJ gav udtryk for, at der godt kunne finde en forhøjelse sted, men han mente dog, at 
en for stor ændring kunne holde nogle af deltagerne væk. 
 
ODS var af den opfattelse, at der burde kunne ske en opjustering. Det er dog vigtigt, 
at man som erhvervsklubmedlem præcist ved, hvilke modydelser der kan imødeses, 
når kontingentet fastlægges. 
 
 
Golfspilleren i centrum 
 
 Den sidste halvdel af klubbens medlemmer har netop modtaget 
spørgeskemaundersøgelsen ”Golfspilleren i centrum”, og karakterer og kommentarer 
er allerede begyndt at strømme ind. 
 
Svarene, der er set hidtil, ligger lidt mere positivt end ved den første rundspørge i 
juli måned, men der er selvfølgelig også kritiske bemærkninger. Vi følger 
kommentarerne nøje. 
 
Desværre er der fortsat mange, som vælger at svare anonymt. Vi kan kun opfordre 
til, at man giver sig til kende, hvis man har kommentarer af positiv eller negativ art. 
Kun derved kan vi agere målrettet på disse. 
 
 
Teebox 
 
 MA orienterede om status på opsætningen af Teebox’en, som vi stadig venter på. 
Efter vore oplysninger ligger afgørelsen nu hos Planstyrelsen, som har en 4 ugers 
svarfrist på godkendelsen.  
 
Dette bør kun være en formalitet, som ikke kan stille sig hindrende i vejen, og vi 
forventer derfor, at Teebox’en vil blive opstillet medio oktober måned, så vi kan tage 
den i anvendelse, inden det blive rigtigt efterår og vinter. 
 
 
 

20-047 Rapportering fra udvalgene 
 
 

 Sportsansvarlig SB orienterede om, at vores herre seniorhold i kvalifikationsrækken 
desværre ikke vandt oprykningsspillet til 3. division. 

 
 Træningen for elitespillerne stopper nu, og turneringsaktiviteterne ophører. 
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 CJ orienterede som sponsoransvarlig om, at Claus Hermann er i forhandling med et 
 sponsoremne til den sidste Garia buggie. Ellers intet nyt at berette. MA kunne dog 
tilføje, at der var forhandlinger med yderligere et sponsoremne for klubben. 

 
 Fra begynderafdelingen orienterede ABJ om, at Fyraftensgolfen er nu sluttet for 
indeværende sæson. Der har i år generelt været god deltagelse til disse 9 hullers 
turneringer, og hun ville anbefale, at konceptet fortsætter til næste år. 

 
 Den 3. oktober er der afslutningsturnering på par 3 banen for begynderne. 
Sparekassen Thy er sponsor for turneringen. Fællestræningen om lørdagen stopper 
samtidig, men der er stadig mulighed for at deltage i lørdagsturneringerne. 
 
Fra turneringsudvalget opfordrede ODS til, at konceptet for afviklingen af 
klubmesterskaberne bliver nytænkt. Vi kan konstatere, at deltagerantallet fortsat 
ligger lavt i forhold til antal klubmedlemmer, og banen blokeres 2 weekender til 
formålet. Der er også givet udtryk for, at man synes, det er for meget at binde sig til 
2 weekender. 
 
Der bør nedsættes en gruppe, som kommer med et oplæg til, hvorledes en ny model 
kunne være. Sigtet skal være at få flere til at melde sig til klubmesterskaberne.  
 
VV gav udtryk for, at klubmesterskaberne fortsat skal have det sigte at finde 
klubbens bedste golfspillere. Der er stadig mange turneringer for bredden. 
 
Arbejdet med at finde en ny form for afviklingen bør ikke vente for længe, da det har 
betydning for turneringsplanlægningen for den kommende sæson. 
 
 

20-048 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

 Som det blev nævnt på forrige bestyrelsesmøde, var KS bekymret for tilstanden på 
flere af vore fairways, som gennem flere år er blevet forsømt med vertikalskæring og 
vertidræn, llgesom eftersåning ikke er sket i tilstrækkeligt omfang. 
 
KS har siden forrige møde minutiøst analyseret tilstanden på alle fairways på 
sløjferne Gul, Rød og Blå (dog ikke på par 3 hullerne). 
 
KS har foretaget følgende målinger: 
 

• 3x3 kompressionsmålinger med penetrometer (dybde i cm ved 300 psi). 
Overstiges 300 psi, anses vækstlaget for at være kompakt, hvilket vil 
mindske røddernes nedtrængning i jorden og evne til at optage næring og 
vand. Herudover har et kompakt vækstlag dårlig dræningsevne samt øget 
risiko for sygdomme i græsset. 

• 3 prøver med jordprøveoptager, hvor filtlaget måles og længden af prøven 
giver yderligere tal for kompression. DGU anbefaler, at filtlaget ikke oversiger 
1-1,5 cm. 

 
 

 Resultaterne viser i hovedtræk, at filtlaget varierer fra 0 til 4 cm. Der er 14 ud af 21 
huller, hvor filtlaget i eet af måleområderne overstiger 1,5 cm, som er den grænse, 
som DGU anbefaler ikke overskrides. Det tykkeste filtlag findes generelt på de røde 
huller 12-17. 

 
 Jordens kompression er meget forskellig fra hul til hul. Her skiller de røde huller 12-1
 7 sig også ud ved at have et meget hårdt lag i 2-3 cm dybde. Da filtlaget også er 
tykt her, er det ensbetydende med, at der faktisk ikke er noget jordlag, som er godt 
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nok til græsvækst. De blå huller har til gengæld et pænt jordlag uden kompression, 
og de gule er lidt mere blandede i den henseende. 

 
 Den analyse, som KS har foretaget konkluderer, at resultaterne bekræfter vore 
observationer, nemlig at en del fairways trænger til bedre pleje. Der udestår nu et 
arbejde med at udarbejde en plan for plejen for de enkelte huller. 

 
 En øget pleje vil kræve økonomiske ressourcer, hvis omfang nu også vil blive 
undersøgt, således at det efterfølgende bliver muligt at foretage en prioritering, idet 
alt arbejdet ikke kan forventes løst på én gang. 

 
 MA tilføjede, at vi allerede har givet PK accept på, at der kan findes penge til at 
komme i gang med at prikke fairways på de værst medtagne huller på rød sløjfe. 
Hullerne 12-17 skal således prikkes her i efteråret. Der er givet tilsagn om, at der 
kan betales for overtid til greenkeeperne, alternativt findes frivillige til andre opgaver 
på banen eller en kombination heraf. 

 
 MA takkede i øvrigt KS for det meget professionelle analysearbejde. 
 
 
20-049 Eventuelt 
 
 Næste bestyrelsesmøde blev berammet til den 28. oktober kl. 17.00 
 
 
 
 
 Mødet sluttede kl. 18.55 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
  

 
 
  
 
 
 

 
 


