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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Onsdag den 28. oktober 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) 
 
 
20-050 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. september blev godkendt og underskrevet. 
 
 
20-051 Præsentation af kandidat til forpagtning af cafe’en 
 

Siden beslutningen om at prøve noget nyt i cafeen, har cafeudvalget haft flere 
kontakter og møder med potentielle nye forpagtere. Dette arbejde har resulteret i en 
indstilling til bestyrelsen om at indgå aftale med Gitte Bøje Sørensen som ny 
forpagter. 
 
Inden bestyrelsen ville træffe den endelige afgørelse var Gitte Bøje Sørensen  
indkaldt til på mødet at præsentere sig selv og orientere om sin faglige baggrund og 
give en beskrivelse af, hvilke planer og ideer hun har til en fremtidig drift af cafeen i 
Viborg Golfklub. 
 
Efter denne præsentation var bestyrelsen enig i indstillingen om at indgå aftale om 
forpagtning med Gitte Bøje Sørensen med virkning fra årsskiftet, og den 
udarbejdede forpagtningsaftale blev underskrevet på mødet. 
 
Der vil snarest blive udsendt nyhedsbrev til klubbens medlemmer, hvor Gitte Bøje 
Sørensen nærmere bliver præsenteret. Bestyrelsen byder Gitte velkommen og ser 
frem til samarbejdet. 
 
 

20-052 Budgetopfølgning pr. 30.09.2020 og estimat for 2020. 
 

MA gennemgik budgetopfølgningen udarbejdet pr. 30. september. I forhold til 
tilsvarende opgørelse ultimo august kan det overordnet siges, at den positive 
udvikling er fortsat. Resultatet for årets første 9 måneder ligger nu tDKK 164 over 
det budgetterede niveau, og set i forhold til samme periode sidste år, er der tale om 
en forbedring på tDKK 219. 
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Den positive medlemstilgang betyder, at kontingentindtægterne og indtægterne fra 
udlejning af lockerrum nu samlet ligger tDKK 121 over budgettet og tDKK 243 over 
niveauet sidste år. Selv om vi nu nærmer os årets udgang, sker der fortsat 
indmeldelse af medlemmer.  
 
Indtægterne fra sponsorer ligger lidt under budgettet. Primært som følge af 
periodisering. CJ oplyste, at der netop var indgået aftale om salg af reklame på den 
sidste af Garia bilerne. Det er vores forventning, at årsbudgettet nås, når det gælder 
sponsorater. 

 
Indtægterne fra salg af banen (greenfee og udlejning af buggies), ligger nu samlet t
 DKK 7 under budgettet. Vi har således indhentet efterslæbet i årets første måneder, 
hvor golfspillet var sat på delvis standby. Vi mangler fortsat at fakturere Golfhotellet 
for en del greenfee, og vi kommer helt i mål i forhold til budgettet for året som 
helhed. 
 
Lønningerne for banepersonalet ligger marginalt over budget. I lønudgifterne er der 
taget hensyn til modtaget lønkompensation fra det offentlige som følge af Corona 
situationen. Der er dog medgået ekstraordinært lønforbrug i forbindelse med 
etableringen af de nye huller på Par 3 banen. Korrigeres der for dette, ligger 
lønudgifterne under budgettet. 
 
Udgifterne til drift af banen ligger helt på niveau med budgettet, hvorimod udgifterne 
til drift af greenkeepergården ligger tDKK  41 over budget, primært som følge af, at 
alle el-udgifter nu bogføres på greenkeepergården, medens en del af udgifterne er 
budgetteret under drift af klubhuset. Samlet er der en besparelse på el-udgifterne i 
forhold til budgettet på ca. tDKK 15. Solfangeranlægget viser sin berettigelse. 
Anlægget undergår et servicetjek i den nærmeste fremtid. 
 
Udgifterne til golfspil ligger tDKk 65 under budget. Vi har modtaget en 
lønkompensation for træneren i forbindelse med hjemsendelsen i foråret, og 
elitespillerne har deltaget i færre turneringer end tidligere som følge af den 
reducerede turneringsaktivitet under Corona restriktionerne. 
 
Klubbens egen turneringsaktivitet har også ligget underdrejet i perioder, hvorfor 
udgifterne til turneringer og aktiviteter viser en besparelse på tDKK 44. Besparelsen 
kan dog for en stor dels vedkommende relateres til sparede udgifter som følge af at 
åbningsturneringen med efterfølgende fest blev aflyst. 
 
Udgifterne til drift af klubhuset ligger tDKK 95 under budget her ved udgangen af 
september. Besparelsen vil dog blive reduceret i årets sidste kvartal, idet der nu er 
foretaget malerarbejde på vinduerne på den gamle del af klubhuset, og fugerne på 
samme del er netop ved at blive repareret. 
 
Udgifterne til drift af sekretariatet ligger ved udgangen af 3. kvartal tDKK 16 over 
budgettet. Primært som følge af øgede udgifter til edb, hvor anskaffelsen af GLFR 
app’en helt kan forklare afvigelsen. 
 
De samlede renteudgifter ligger tDkk 21 under budget. Besparelsen kan primært 
henføres til, at det faste lån nu er indfriet via kassekreditten, som i en stor del af 
afvigte periode har været uden træk på kreditfaciliteten. Der trækkes nu på 
kassekreditten, men der forventes fortsat besparelse på renteudgifterne for året i 
forhold til budgettet. 
 
Hvis der ikke kommer uforudsete udgifter i årets sidste kvartal, estimeres årets 
resultat at blive et overskud i omegnen af tDKK 500. 
 
Klubbens likviditet ser fornuftig ud for nærværende.  
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Der var en kort drøftelse af mulighederne for inddrivelse af de få udestående 
kontingenter. I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt at inddrage spilleretten, 
hvis betaling ikke sker. 
 
Alle sponsorer har betalt for året.  
 
 

20-053 Medlemssituationen 
 

På mødet blev medlemsstatistikken udarbejdet pr. den 23. oktober gennemgået. 
Tilgangen af nye medlemmer er naturligt afdæmpet, her hvor vi nærmer os 
afslutningen på sæsonen.  
 
Vi havde på opgørelsesdagen i alt 1.388 medlemmer (incl. 56 passive). Siden årets 
indgang har der været en tilgang på 201. Det er glædeligt, at der blandt fuldt 
betalende og 9-hullers medlemmer samlet har været en tilvækst på 72.  
 
Selv om vi må påregne en vis nedgang her sidst på året som følge af udmeldelser 
baseret på flytninger, alder eller fysiske skavanker, så håber vi medlemsbasen bliver 
styrket betydeligt i det kommende år. Dette vil give et øget økonomisk råderum for 
fremtiden. 
 
Der var en kort drøftelse af mulighederne for at få flest muligt af de nuværende 
prøvemedlemmer gjort klar til at opnå banetilladelse. Flere mangler således den 
sidste undervisning i golfreglerne. Regeludvalget med Niels Chr. Jeppesen i spidsen 
arbejder kraftigt på at få flest muligt gjort færdige.  
 
 

20-054 Udvidelse af Par 3 banen. 
 

MA orienterede om, at man nu også har afsluttet arbejdet med at tilså fairways på 
de 3 nye huller på den fremtidige forlængede Par 3 bane.  

 
PK føjede til, at der mangler tilplantning med træer, men arealet er nu for blødt til at 
man kan køre på området. Dertil skal der ændres lidt på nogle af de eksisterende 
greens, som skal gøres lidt større for at leve op til kravet om en greenstørrelse på i 
gennemsnit 250 kvm. Dette arbejde kan godt pågå i den kommende tid. 

 
 ABJ forespurgte om der fremover vil blive tidsreservation på den nye par 3 bane. 
 

MA mente denne løsning ville give udfordringer i forhold til vore prøvemedlemmer 
samt de mange, der kommer for at spille Pay and Play uden at være tilknyttet en 
golfklub. Dog må vi nok erkende, at behovet for at kunne foretage reservationer 
også på denne bane vil opstå i takt med at vi kan begynde at udstede DGU kort til 
banen.  

 
 
20-055 Udvidelse af klubhuset. 
 

MA orienterede om, at der efter det seneste møde med foregangsmændene blandt 
sponsorerne med hensyn til at skaffe økonomisk støtte til vort påtænkte 
ombygningsprojekt for klubhuset nu mangler en tilbagemelding fra disse med en 
liste over de kandidater blandt vore sponsorer, som menes at kunne overtales til at 
ville bidrage med støtte. 
 
Når listen er kendt, vil vi indkalde kandidaterne til et orienteringsmøde, hvor vore 
planer kan uddybes yderligere. 
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MA oplyste i øvrigt, at en af foregangsmændene forsøger at indhente prisindikationer 
fra diverse håndværkere og entreprenører, så vi får en fornemmelse af, om vort 
foreløbige skøn for det samlede ombygningsprojekt er realistisk. 
 
 

20-056 Ønske om at Blå sløjfe bliver startsløjfe 
 

ABJ fremførte på vegne af et par medlemmer et ønske om, at Blå sløjfe fremover 
kunne indgå som de første 9 huller i de banekombinationer, vi arbejder med. 

 
Forslaget var motiveret af ønsket om at få en anden oplevelse af banen samt 
muligheden for at få et ekstra slag på Blå sløjfe, når ens handicap gav et ulige antal 
slag. 

 
Der var en kort drøftelse af forslaget, som dog ikke vandt gehør i bestyrelsen, idet 
det ville give udgifter til ændring af nogle af vore skilte, ligesom greenfeespillere 
kunne blive yderligere forvirret om hulforløbet.  
 
PK føjede til, at det historisk har været sådan, at alle starter på 18 hullers banen er 
startet tæt på starterhuset. 
 
 

20-057 Fairways og greens – hvordan får vi en bedre bane. 
 

På sidste bestyrelsesmøde var bestyrelsen blevet forelagt resultatet af en 
undersøgelse af vores fairways, som KS havde udarbejdet. Undersøgelsen havde 
afsløret, at en del af vore fairways (specielt på Rød sløjfe) var meget komprimerede i 
overfladen og gav dårlige betingelser for græsvækst. 

 
KS og PK havde nu efterfølgende udarbejdet en fyldig rapport med oplæg til, hvad 
en optimal pleje af banen vil kræve af yderligere bemandingsmæssige ressourcer, så 
vi opnår status af en af de bedste baner i Midtjylland. 
 
Man har set på den eksisterende plejeplan og registreret, hvad der er opfyldt i dag, 
og hvad der burde være opfyldt for at sikre banens kvalitet.  
 
Der er endnu ikke set på det yderligere pasningsbehov, der opstår på den udvidede 
Par 3 bane, såfremt vi ønsker den samme kvalitet på denne som på banens øvrige 
27 hulller. 
 
Den udarbejdede rapport giver bestyrelsen en fornemmelse af, hvad der er 
nødvendigt for at sikre, at vore fairways og greens ikke på sigt bliver forringet. 
 
MA takkede for den detaljerede rapport og føjede til, at vi nu snart står over for at 
skulle udarbejde budgettet for 2021. I den forbindelse vil behovet for tilførsel af 
yderligere bemandingsmæssige ressourcer til pasning af banen indgå. Banen er vort 
vigtigste aktiv, og vi skal ikke spare her. 
 
MA tilkendegav, at et forbedret medlemsgrundlag, som alt tyder på, vi kan opnå, vil 
skabe basis for en udvidelse af budgettet mht. baneplejen. Flere medlemmer giver 
mere slid på banen, men giver også øgede kontingentindtægter. 
 
 

20-058 Erhvervsklubben – kontingent 2021 / udbud af nye koncepter 
 
 MA viste en specifikation af resultatet af Erhvervsklubbens aktiviteter de seneste år. 
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Denne viste, at en relativt stor andel af medlemmernes indbetalte kontingent går 
retur til medlemmerne i form af de arrangementer, der afvikles i regi af 
erhvervsklubben. 

 
Siden erhvervsklubbens start i 2014 har det årlige kontingent udgjort kr. 5.000. Der 
har ikke været tale om nogen pristalsregulering undervejs, og der var derfor i 
bestyrelsen en drøftelse af, om der ikke godt kunne argumenteres for en forhøjelse 
af kontingentsatsen. 

 
Der var i bestyrelsen enighed om en kontingentstigning, som skal opfattes som en 
akkumuleret pristalsregulering for de foregående år, hvor kontingentet har været 
fast. 
 
Om der i samme forbindelse skal tilknyttes yderligere services, som kan 
retfærdiggøre en forhøjelse, må ligeledes tages op til debat. 
 
 

20-059 Orientering fra Forretningsudvalget (FU), herunder. 
 
 
 Banevandring 
 

Sidst i september havde PK og KS stået for et medlemsmøde, hvor hovedtemaet var 
en banevandring – bl.a. på de nye huller på Par 3 banen – med orientering om de 
problemstillinger, baneudvalg og greenkeeperstaben arbejder med for at optimere 
banens tilstand. 

 
 Banevandringen havde været velbesøgt, og det er vort indtryk, at alle fik noget ud af 
arrangementet, der sluttede med grillpølser i greenkeepergården. 
 
 
Evaluering af sponsormatch og udvalgsturnering. 
 
 Der var en kort drøftelse af sponsormatchen og turneringen for de stående udvalg 
og frivillige hjælpere. MA orienterede om, at der til begge arrangementer havde 
været fin tilslutning, og stemningen var vældig god ved begge lejligheder. 
 
 
Golfspilleren i Centrum 
 
 Alle klubbens medlemmer har nu haft mulighed for at give en tilbagemelding på 
deres syn på forholdene i klubben. MA oplyste, at godt 450 af klubbens medlemmer 
havde deltaget i spørgeundersøgelsen i år. Generelt ligger vurderingerne på niveau 
med eller lidt over niveauet sidste år. Dette gælder dog ikke vurderingen af cafeen. 
 
De løbende tilbagemeldinger fra greenfee spillere, som også får mulighed for at give 
en bedømmelse af klubben, er generelt noget mere positive end klubbens egne 
medlemmer.  
 
 
Teebox 
 
Som det vil være de fleste bekendt har vi nu fået opstillet en Teebox med mulighed 
for indendørs golfspil ved brug af en avanceret Trackman. 
 
Der er allerede kommet godt gang i bookningerne af faciliteten, og 26 har købt 
årskort. (Teebox har en ambition om at kunne sælge 75 årskort i klubben). 
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Der har været lidt opstartvanskeligheder, idet vi har haft problemer med regulering 
af varmepumpen til styring af den indendørs temperatur. Der arbejdes på en snarlig 
løsning heraf.  
 
Trænerne har også købt fast adgang til Teebox’en, som kan benyttes dels til 
undervisning og dels til fitting af udstyr. 
 
CJ spurgte til økonomien i projektet. MA orienterede om, at Teebox’en er opstillet 
uden omkostninger for klubben bortset fra udgifter til fremføring af kraft til 
pavillonen. Derud over skal klubben sørge for rengøring af lokalet. 
 
Klubben får til gengæld en procentandel af det, der omsættes i Teebox’en. 
Provisionen gradueres, så procentandelen stiger med stigende brug. 
 
MA tilføjede, at det er vigtigt at påpege, at de priser, der reklameres med for 
benyttelse af Teebox’en er en timepris, men at der kan være op til 4 spillere 
samtidig i boxen. 
 
 
Længere sæson for Fyraftensgolf i 2021. 
 
ABJ oplyste, at der havde været fin søgning til Fyraftensgolfen i sæsonen, og der var 
derfor kommet et ønske om, at denne turneringsform kunne få yderligere tider til 
rådighed i den kommende sæson. 
 
Bestyrelsen var positiv over for denne udvidelse, og der tages hensyn hertil ved 
planlægningen af den kommende sæson. 
 
 
Klubber i Klubben – løbende start contra gunstart i 2021. 
 
Med et øget medlemsantal og flere bookninger på såvel 18 som 9 huls banen, kan vi 
forudse beklagelser over, at det kan være svært at finde tider, idet banen ofte er 
booket til afvikling af klubber i klubbens ugentlige gunstarter. 
 
I mange klubber har de respektive klubber i klubben løbende starter de fleste uger 
og holder kun gunstart en enkelt gang om måneden. 
 
Der var dog enighed om, at der er et stort socialt element i vore gunstarter, så 
bestyrelsen var indstillet på at fortsætte disse uændret i 2021. 
 
MA opfordrede samtidig til, at vi bliver bedre til at gøre opmærksom på 
mulighederne for at kombinere sløjferne, så man starter med at spille forni på 18 
huls banen og slutter med at spille 9 hullers sløjfen. Herved kan man næsten altid 
finde plads.  
 
 
Skal vi have egen maskine til slibning af klippeled. 
 
MA motiverede punktet med udgangspunkt i ønsket om at højne standarden på 
vores bane – både hvad angår greens og fairways. I den forbindelse vil anskaffelsen 
af et slibeværktøj til slibning af klippeleddene på green- og fairwayklippere kunne 
give mulighed for større fleksibilitet og hyppigere slibning.  
 
I dag sker slibning ved at klippeleddene fragtes til Holstebro for slibning der. Det 
kræver således planlægning af, hvornår det passer bedst ind i greenkeepernes 
rutiner. 
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PK tilføjede, at anvendelsen af øgede mængder af gødning vil betyde, at fairways 
skal klippes hyppigere med mere slid på klippeleddene til følge. 
 
MA gjorde dog opmærksom på, at der vil være tale om en betydelig investering med 
en øget driftsomkostning til følge i form af større leasingydelse. 
 
ODS forespurgte, om vi ved anskaffelse ville få mulighed for at tilbyde denne service 
over for andre klubber med betaling til følge. PK bekræftede dette. 
 
MA nævnte, at en hyppigere slibning af fairwayklippere ville gøre vækstbetingelserne 
for ukrudt på fairways dårligere. En afledt effekt ville derfor være bedre fairways. 
 
Bestyrelsen var enig i, at der kan arbejdes videre med vurderingen af økonomien i 
og fordelene ved anskaffelse af en slibemaskine. 
 
 
Probox 
 
MA orienterede om, at vi for ganske nylig havde haft besøg fra Probox med tilbud på 
udskiftning af vort nuværende registrerings- og betalingssystem, som i dag er 
leveret af Compupartner. 
 
Systemet fra Probox vil være forberedt til at kunne håndtere kontaktløse betalinger, 
hvilket vil være et krav med virkning fra det kommende år. Dertil har systemet en 
meget brugervenlig betjeningsflade, og systemet vil kunne gøre det muligt, at man 
kan betale for leje af buggies med samtidig mulighed for afhentning og aflevering af 
nøgler gennem systemet.  
 
Selv om den årlige driftsudgift vil overstige den nuværende betaling, vil systemet 
kunne give øget indtjening fra udlejning af buggies også i ydertiderne, ligesom 
mulighederne for at snyde med greenfeepriserne begrænses. Alene det reducerede 
tab som følge heraf vurderes at ville kunne retfærdiggøre merudgiften til Probox. 
 
Endelig forekommer systemet i betydelig grad at være fremtidssikret i forhold til vort 
nuværende betalingssystem, som tillige ofte har voldt vore greenfeespillere 
problemer. 
 
 

20-060 Rapportering fra udvalgene 
 

ABJ og NEH orienterede om, at der havde været afholdt møde om den fremtidige 
struktur for Klub 37 og kriterierne for at kunne få træning i tilknytning hertil. Det var 
ligeledes drøftet, om der ikke burde etableres en egentlig komite for denne klub i 
klubben på samme måde som det er tilfældet for de øvrige klubber i klubben. 

 
ABJ og NEH tilføjede, at der nu går mail ud til alle begyndere med oplysning om, at 
lørdagsturneringerne fortsætter – dog uden træning, ligesom de begyndere, som har 
brug for hjælp fra mentorerne får oplysning om mulighederne herfor. 
 
MA indskød, at der af og til klages over, at begynderne ikke lukker igennem. Det er 
ikke en skam at skulle lukke igennem og vi opfordrer til at hurtigere gående bolde 
lukkes igennem (hvis der ellers er et tomt hul foran). 
 
For at sikre et bedre flow på banen drøftede bestyrelsen i øvrigt, at der kan opstå et 
behov for – specielt i weekenderne – at slå bolde sammen, så der skabes så mange 
4-bolde som muligt. 
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SB orienterede om, at juniorafdelingen nu er så stor, at det på sigt kan blive 
nødvendigt at sikre en bredere kreds af udvalgsmedlemmer. I dag står Thomas 
Madsen alene med opgaven. Det er en stor opgave, når juniorafdelingen tæller ca. 
130 medlemmer.  
 
Der var enighed om, at mulighederne for aflastning og sikring af den fremtidige 
støtte til dette arbejde må drøftes med Thomas Madsen. 
 
 

20-061 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 
 Der var ikke yderligere bemærkninger fra NEH. 
 

PK orienterede om, at der nu er etableret vintergreens. Med virkning fra mandag den 
2. november overgår vi til at spille på Combi-banen. Vand på banen vanskeliggør nu 
færdsel med maskiner på de huller på Gul og Blå sløjfe, som der traditionelt er 
megen vand på. 
 
Klippehøjden på greens er nu sat op, for at skåne greens mest muligt.  
 
Specielt området omkring greenen på hul 11 giver problemer, og hvis der skal sikres 
en holdbar løsning, skal en del laves om. Greenen er opbygget forkert. 
 
PK tilføjede, at man nu er i gang med det sædvanlige efterårsarbejde, som bl.a. 
indbefatter beskæring af træerne. Ombygningen af teestedet på hul 20 vil også blive 
påbegyndt, når vi er gået over til Combibanen. 
 
 

20-062 Eventuelt 
 

NEH viderebragte et forslag fra et af vore medlemmer, som opfordrede til, at der i 
2021 laves en ny turnering med mulighed for at samle penge ind til ”Knæk Cancer”  

 
Der er tale om et sympatisk forslag, og selv om der i forvejen er en Pink Cup 
turnering med mulighed for at give donationer til forskningen i brystkræft, var der 
enighed om, at forslaget bør overvejes nærmere. 
 
Afslutningsvis drøftedes mødedatoer for bestyrelsens kommende møder. 
 
Det aftaltes, at der den 9. januar 2021 afholdes strategimøde. Mødet starter kl. 
09.00. 
 
MA varslede, at der tilllige kunne blive behov for at indkalde bestyrelsen til et møde i 
december måned, hvis og når der kommer nyt omkring renoveringen af vore 
klubhus faciliteter. 
 
 
Mødet sluttede kl. 19.00 
 
 
 
Referent: Verner Veedfald 

 


