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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Mandag, den 8. februar 2021 kl. 17.00  (Mødet blev afholdt virtuelt) 
 
 
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)  
    Jannik Wulff (JW) (komiteret medlem) 
 
 Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
Mødet var oprindelig planlagt til den 9. januar, men på grund af det nuværende 
forsamlingsforbud blev det fysiske møde aflyst og erstattes nu af dette virtuelle møde.  
 
MA bød indledningsvis Jannik Wulff (JW) velkommen som nyt komiteret bestyrelsesmedlem. JW 
vil ligesom KS blive foreslået nyvalgt til bestyrelsen på den kommende ordinære 
generalforsamling. JW har påtaget sig opgaven med at være turneringsansvarlig for bestyrelsen 
fremadrettet. 
  
 
21-001 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 28. oktober blev godkendt. Da mødet blev 
afholdt virtuelt afventer referatet bestyrelsens underskrift. 
 

 
21-002 Budgetopfølgning pr. 31.12.2020 
 

 MA orienterede om status på regnskabet for 2020. Til det oprindeligt planlagte 
bestyrelsesmøde den 9. januar var der udsendt en detaljeret redegørelse for de 
væsentligste afvigelser på indtægter og udgifter i forhold til budgettet for 2020. 
Dette materiale blev ikke gennemgået særskilt på mødet, da der ikke var 
bemærkninger hertil fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 
MA kunne derimod meddele, at der medio januar havde været gennemgang af 
regnskabet med den eksterne revisor,  og efter det oplyste færdiggør revisor 
regnskabet i dag. 

 
 Overordnet kan det siges, at Viborg Golfklub er kommet godt igennem 2020, når det 
gælder økonomien. Årets resultat viser således et overskud på tDKK 587 mod et 
budget på tDKK 396. 

 
 Det pæne resultat kan især tilskrives øgede kontingentindtægter som følge af en 
positiv udvikling i medlemsskaren. Kontingentindtægterne blev således tDKK 104 
højere end budgetteret. 
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 Også indtægterne fra sponsorer og ikke mindst fra erhvervsklubben blev højere end 
forventet. Samlet ligger indtægterne herfra tDKK 30 over budgettet.  

 
Selv om greenfee indtægterne først på sæsonen lå under forventet niveau, endte 
sæsonen på dette område med at blive fornuftig, idet indtægterne fra greenfee 
samlet oversteg budgettet med tDKK 104.  
 
I forbindelse med udvidelsen af par 3 banen er de medgåede timer i forbindelse med 
greenkeepernes arbejde indgået i anlægsudgifterne og indgår samtidig som 
indtægtsført eget arbejde. Dette bidrager følgelig positivt med ca. tDKK 155 under 
posten diverse indtægter og skal ses i sammenhæng med øgede lønudgifter. 

 
 En medvirkende årsag til det positive resultat er endelig modtaget lønkompensation 
fra det offentlige, som følge af de hjælpepakker, staten har stillet til rådighed under 
Corona krisen. I regnskabet for 2020 er der således indregnet samlet 
lønkompensation på tDKK 82. 
 
På omkostningssiden ligger udgifterne til drift af banen samlet på tDKK 1.450 mod et 
budget på tDKK 1.361. Der er såvel positive som negative afvigelser, men 
merforbruget kan specielt henføres til øgede udgifter til frø, gødning, sand/jord samt 
vandingsanlæg og vandafgift. Også udgifterne til reservedele er blevet lidt højere 
end forventet. 
 
Udgifterne til turneringer og aktiviteter i øvrigt viser en samlet besparelse på tDKK 
50. Som følge af restriktionerne i tilknytning til forsamlingsforbud af varierende 
størrelse har der ikke kunnet afholdes flere af de planlagte turneringer, ligesom den 
budgetterede udgift til en fest i forbindelse med den aflyste åbningsturnering har 
bidraget til besparelsen. 
 
Der har samlet været en besparelse på udgifterne til drift af klubhuset. Således har 
vedligeholdelsesudgifterne ligget tDKK 55 under det budgetterede, ligesom el-
udgifterne ligger tdKK 49 lavere. Dette skyldes dog, at alle udgifter til el nu bogføres 
under greenkeepergården, hvor der tilsvarende har været et merforbrug på tDKK 40 
i forhold til det budgetterede.  
 
De samlede renteudgifter ligger helt på niveau med det budgetterede. Der er dog en 
besparelse på renteudgifterne til Sydbank, da lånet med fast afvikling nu er indfriet 
over vores kassekredit. Samtidig ligger renteudgifterne til leasing tilsvarende højere. 
 
Bestyrelsen godkendte regnskabsudkastet med de nævnte ændringer. 
 
 

21-003 Budget for 2021 
 

 MA redegjorde kort for det opstillede budget for indeværende år. Materialet var 
ligeledes udsendt primo året som bilag til det oprindeligt planlagte bestyrelsesmøde 
den 9. januar. Budgettet blev derfor ikke gennemgået i detaljer. 

 
 Dog kunne MA oplyse, at kontingentindtægterne for 2021 opjusteres til tDKK 6.300. 
En stigning på knap tDKK 400 i forhold til det realiserede i 2020. MA orienterede om, 
at skønnet var baseret på det nuværende medlemstal og et skøn over tilgangen af 
nye medlemmer og prøvemedlemmer i løbet af sæsonen. Det er vor opfattelse, at 
skønnet er godt valideret. 
 
På omkostningssiden redegjorde MA for, at der specielt er afsat yderligere i 
budgettet til løn på og til drift af banen. For at styrke arbejdet med at opkvalificere 
banen både når det gælder greens og fairways, er der således afsat midler til 
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ansættelse af yderligere en sæsonansat greenkeeper, samt til merforbrug af frø og 
gødning. Samlet øges udgifterne til banedriften med godt tDKK 400. 
 
For 2021 budgetteres der herefter samlet med at kunne realisere et positivt resultat i 
2021 i niveauet tDKK 450. Der var ikke bemærkninger hertil fra bestyrelsen. 
 
 

21-004 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
 Medlemssituationen 
 

 Ultimo 2020 lykkedes det at opnå et medlemstal på 1.403medlemmer. hvilket vi er 
særdeles tilfredse med. Efter hensyntagen til de udmeldelser, der traditionelt finder 
sted ved årets udgang, ligger medlemstallet nu pr. 5. februar på 1.321. I forhold til 
status ved indgangen til 2020 ligger medlemstallet 134 højere. Det er meget positivt, 
da det skaber basis for en mere stabil økonomi fremover gennem øgede 
kontingentindtægter. 
 
 
Corona 
 
 MA oplyste, at vi stadig ligger noget underdrejet på grund af nedlukning som følge af 
restriktionerne, hvilket betyder at cafeen og Proshoppen ikke kan holde åbent. 
 
Hjælpepakkerne fra det offentlige har på ny muliggjort, at vi kan søge om 
lønkompensation, og klubben har indtil videre ansøgt om og modtaget tDKK 92 i 
lønkompensation i 2021. 
 
Vi håber på, at der snart sker en normalisering af situationen. Dog kan vi glæde os 
over, at anlægget fortsat benyttes – både til golfspil og i tiden også til vintersport 
(på kælk, ski og skøjter). 
 
 
Viborg Dyrehave 
 
På et møde med repræsentanter fra Viborg Kommune den 16. december blev vi 
orienteret om de planer, der lå om etablering af en dyrehave, hvor en betydelig del 
af golfklubbens arealer ville blive integreret med indhegning til følge.  
 
Vi gjorde efterfølgende kommunen opmærksom på de gener, vi kunne se ved dette 
for vore medlemmer og gæster og ikke mindst de betydelige udgifter, golfklubben 
kunne forudse til udbedring af skader på greens og bunkers. 
 
Forslaget om etablering af Viborg Dyrehave skulle behandles på et udvalgsmøde i 
Viborg Kommune den 7. januar, og beslutningen blev, at området ved bl.a. 
Klostermarken og Viborg Golfklub ikke skulle forventes benyttet til den påtænkte 
dyrehave. Der arbejdes med alternative placeringer. Glædeligt for os.  
 
 
Nye handicap regler 
 
 Med virkning fra 1. januar er der sket ændring af den måde handicap beregnes på. 
Der har været udsendt megen information herom fra DGU og klubbens side, og det 
er vor opfattelse, at implementeringen af den nye måde at beregne handicappet på 
er forløbet uden de store problemer. 
 
Der er dog lidt udfordringer i relation til nybegyndere, som vi tidligere har givet et 
handicap på 72 ved starten for derefter at skulle spille sig ned i et handicap på 54, 
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før der kan opnås tilladelse til at spille på 9-hullers sløjferne. I det nye 
handicapsystem er det højeste handicap, en spiller kan registreres  med 54. Det 
giver lidt udfordringer, som der dog er arbejdet med i DGU og Golfbox for en løsning 
af. 
 
 
Andet. 
 
MA orienterede om, at der nu var ansat en ny greenkeeper på sæsonvilkår (8 
måneder), jfr. tidligere oplysning om, at der i budgettet for indeværende år var taget 
hensyn til ansættelse af yderligere bemanding på banen. Vi har således indgået 
aftale med John Mikkelsen, der starter pr. 1. marts. John har stor erfaring som 
greenkeeper, idet han i en lang årrække var greenkeeper i Tange Sø Golfklub. 
 
MA oplyste videre, at Bent Bertelsen fremover vil stå for at holde udenoms arealerne 
ved klubhuset, drivingrange mv. 
 
 

21-005 Strategi- og handlingsplan 2021 
 

 På det aflyste bestyrelsesmøde den 9. januar, der var aftalt som et heldagsmøde, 
var der afsat tid til en egentlig strategidrøftelse. Da mødet i dag blev afviklet som et 
virtuelt møde, hvor en længere dialog ikke er hensigtsmæssig, blev der derfor kun 
knyttet få bemærkninger til de enkelte punkter.   
 
 

 Generalforsamling, valg og dirigent. 
 

 Ifølge vore vedtægter, skal den ordinære generalforsamling afholdes inden 
udgangen af marts måned. Da der fortsat er forsamlingsforbud, vil der blive indkaldt 
til den ordinære generalforsamling senest muligt, dvs. til afholdelse den 31. marts. 
Dog med forbehold for, at det kan blive nødvendigt at udskyde generalforsamlingen. 
Der var enighed om, at det er mest optimalt, at generalforsamlingen kan afholdes 
ved fysisk fremmøde for medlemmerne. 
 
MA oplyste, at der har været kontakt til de medlemmer, der er på valg, og der er 
indgået aftaler herom. 
 
 
Klubhuset. 
 
Formanden oplyste, at der ligger en del fondsansøgninger ude om tilskud til 
opfyldelse af vore ønsker om overdækning af en del af gårdarealet og etablering af 
et bedre gårdmiljø mv., som vi tidligere har redegjort for. Som følge af Corona 
restriktioner er behandling i de respektive bevilgende organer forsinket. 
 
En kreds af vore sponsorer arbejder fortsat på at skaffe et betydeligt bidrag til 
ombygningen, og vi har fået en positiv tilkendegivelse fra Viborg Kommune om at 
ville bidrage med en støttebeløb. 
 
Også vores Erhvervsklub og egne midler skal medvirke til at kunne realisere 
ønskerne om en opgradering af faciliteterne. 
 
Vi har fået tilbud fra Nykredit om et banklån på tDKK 1.000, og der arbejdes videre 
med dette samt muligheden for senere at kunne ombytte banklånet med et 
tillægslån på realkreditvilkår. 
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Der er brug for en detaljeret planlægning, og realistisk er det ikke muligt at kunne 
komme i gang med byggeplanerne før tidligst til efteråret – igen afhængig af at det 
økonomiske fundament er tilvejebragt. 
 
  
Lockerrum/garage 
 
I ombygningsplanerne indgår tillige vore lockerrum, som trænger til en renovering. 
Dog må vi erkende, at specielt det ældste lockerrum tættet på puttinggreen trænger 
til en umiddelbar reparation af gavlen mod parkeringspladsen og mod 
puttinggreenen. Vi har i den forbindelse indhentet overslag på, hvad det vil koste at 
forny facadebeklædningen her samt på at få ændret konstruktionen på de øvrige 
lockerrum, så vi sikrer disse mod råd i den nederste del af facadebeklædningen. Der 
arbejdes videre med disse tanker. 
 
 
Cafeen. 
 
ODS orienterede om, at det første cafeudvalgsmøde med den nye forpagter var 
blevet afholdt.  
 
Gitte Bøje Sørensen i GOMA-Golf redegjorde her for de mange planer, de har i cafeen 
om nye aktiviteter over for medlemmer og gæster, når der bliver mulighed for at 
åbne fuldt ud for dette. 
 
ODS udtrykte stor tilfredshed med at se, hvor ryddeligt der var blevet, og over at 
lokalerne var blevet forskønnet. 
 
Som medlemmerne måske har set, har GOMA-Golf indgået aftale med flere af de 
hidtidige medarbejdere i cafeen om at de fortsætter i det nye regi.  
 
MA tilføjede, at der mangler at blive opstillet nye lounge-møbler på 1. salen. Han 
oplyste videre, at den nye forpagter vil have fleksible åbningstider og lægger megen 
vægt på at servicere medlemmerne. 
 
 
Erhvervsklubben. 
 
 MA oplyste, at der fortsat kommer nye medlemmer til i erhvervsklubben. Den 
forhøjelse af kontingentet til erhvervsklubben, som blev varslet sidst på året i 2020 
har ikke betydet udmeldelser, hvilket er glædeligt. 
 
MA orienterede om, at erhvervsklubbens medlemmer havde taget godt imod den 
julehilsen, de fik som kompensation for, at flere at årets arrangementer var blevet 
aflyst på grund af Corona restriktionerne, som havde umuliggjort at samles. 
 
 
Arbejdsdage 
 
I 2020 var der lagt op til, at medlemmerne kunne bidrage med frivilligt arbejde ved  
forskellige arbejdsdage. Disse blev dog aflyst, da pandemien viste sit indtog. MA 
påpegede, at som situationen er fortsat, giver det ikke mening at forsøge at 
planlægge nye arbejdsdage i de kommende forår. 
 
 
Par 3 banen 
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Det lykkedes at få tilsået greens og fairways på de nyetablerede huller på den nu 
forlængede par 3 banen, som skal rates efterfølgende af DGU. 
 
Hvornår de nye huller kan tages i brug, afhænger selvsagt af vejrliget, men det er 
vort håb, at en ibrugtagning kan finde sted inden sommeren. PK oplyste, at der vil 
være fokus på dette. 
 
 
Åbningsturnering. 
 
MA oplyste, at turneringskalenderen for 2021 er udarbejdet, og at der er taget 
hensyn til, at der kan afvikles en åbningsturnering. Som situationen er nu, er det dog 
meget tvivlsom, om det bliver muligt at kunne samles til gunstarter (og ikke mindst 
fester) foreløbigt. 
 
 

21-006 Rapportering fra udvalgene 
 

 ODS orienterede om, at der forleden havde været afholdt møde mellem PMN, MA, 
VV, JW og ham selv for en drøftelse af det videre arbejde med turneringerne i 2021. 
Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling foreslå nyvalg af Jannik Wulff 
(JW) til bestyrelsen, og JW har i den forbindelse indvilget i at påtage sig arbejdet 
med at være bestyrelsens turneringsansvarlige. 

 
PMN havde forud for mødet udarbejdet turneringskalenderen for 2021, og opgaven 
består herefter i at finde turneringsledere og hjælpere til de forskellige turneringer. 
Det blev aftalt, at turneringskalenderen udsendes til de turneringsledere og 
hjælpere, der sidste år havde påtaget sig opgaverne ved de respektive turneringer 
med en anmodning om, at de igen ville påtage sig opgaven. 

 
Denne udsendelse er nu sket, og JW kunne oplyse, at der var god tilbagemelding 
med positive tilkendegivelser om også at ville bidrage med hjælp i år.  
 
Fra baneudvalget kunne KS oplyse, at der ikke havde været afholdt møder med 
udvalget, man hun havde afholdt flere møder med PK om, hvad der skal laves på 
banen fremadrettet. 
 
Det er tanken, at der skal rapporteres løbende til bestyrelsen om hvilke indsatser, 
der gøres for at opgradere banen, så bestyrelsen kan have en fornemmelse af, hvad 
det forhøjede budget bruges til. 
 
Der vil være fokus på tilstanden på greens i år, så vi får klarhed over, hvad de 
kræver af behandling (specielt greens på hul 5 og hul 11). 
 
Der vil også være fokus på behovet for automatisk vanding på visse af vore fairways, 
ligesom det skal beskrives, hvor hyppigt vores forskellige roughtyper skal klippes, 
bl.a. af hensynet til biodiversiteten.  
 
KS oplyste videre, at der også vil lære fokus på miljøaspektet. Miljøhandlingsplan og 
GEO certificering har ligget underdrejet som følge af Corona, men skal tages op igen. 
 
I samme spor sættes nu ind med reparation/opsætning af fuglekasser, ligesom 
insekthoteller overvejes. 
 
Endelig havde KS og PK drøftet behovet for information om banepleje til 
medlemmerne, og det er ambitionen, at der regelmæssigt skal redegøres bredere 
omkring de arbejder, der pågår på banen og ikke mindst begrundelserne herfor. 
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KS oplyste afslutningsvis, at der påtænkes afholdt banevandringer igen i 2021. 
 
SB oplyse som sportsansvarlig om, at der var planlagt en træningslejr for eliten i 
marts måned. Som situationen er, må denne forventes aflyst.  

 
Fra begynderudvalget kunne ABJ oplyse, at der fremover arbejdes med at skabe 
bedre overblik over den enkeltes status og udvikling gennem en ”logbog”. 
 
Når det gælder Klub 37, er der nu tilført ekstra bemanding om mandagen og om 
tirsdagen, ligesom kriterierne for at kunne deltage i træningen om onsdagen er 
blevet klarlagt. 
 
MA tilføjede, at det er vort håb, at vi igen i år får mange nye begyndere og dermed 
medlemmer. Vi skal derfor sikre, at der opnås det bedst mulige flow på banen med 
det større medlemstal. Kan det betyde krav om 4-bolde i weekender,  ”starter” på 
første tee mv.? Dette må vi bruge lidt tid på at drøfte, når vi får mulighed for at 
mødes fysisk igen. 
 
CJ oplyste, at han skulle have møde med Claus Hermann i ugens løb for at afklare 
status på sponsoraterne. Han var dog af den overbevisning, at der var indgået 
aftaler med de fleste sponsorer, som skulle have genforhandlet deres kontrakt. 
 
MA var enig heri, Han havde samme opfattelse. Der mangler kun ganske få endelige 
aftaler. 
 
ABJ tilføjede, at hun havde fået en henvendelse fra den lokale diabetesforening, som 
nu ønskede et samarbejde. For et par år siden forsøgte vi tilsvarende, hvor der ikke 
var den store vilje til samarbejde, men var tilsyneladende mere åben nu. 
 
Der tilbydes i første omgang 4 træningslektioner med efterfølgende spil på par 3 
banen, inden deltagerne skal tage endelig stillig til, om de vil tegne et egentligt 
prøvemedlemsskab. Der kalkuleres med maksimalt 8-10 deltagere i forløbet, og 
gennem DGU kan der opnås tilskud til aflønning af træner og til lidt forplejning i 
forbindelse med samlingerne.  
 

 
 

21-007 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

 NEH oplyste, at han håber, man kan genoptage arbejdet og åbne proshoppen den 1. 
marts. Vinterræningen i Ørum var blevet aflyst, hvilket ligeledes var tilfældet med 
Golfmessen i Herning. 
 
PK redegjorde for fokusområderne i 2021. Der vil være øget fokus på greens. Disse 
skal vertikalskæres, topdresses, prikkes (tynde spyd) og tromles hyppigere. Der er 
indkøbt 3 nye greenklippere til levering primo april måned. Disse bør kunne højne 
klippekvaliteten. 
 
Dertil skal fairways luftes, ligesom gødskningen af fairways og teesteder skal 
intensiveres. 
 
Med de øgede mandskabsmæssige ressourcer skal der ligeledes være øget fokus på 
optimering af bunkerkanter og tilstanden på sand i bunkers. 
 
Endelig vil færdiggørelsen af par 3 banen være et fokusområde. 
 
 

21-008 Eventuelt 
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 Det aftaltes at næste bestyrelsesmøde bør afholdes omkring 1. marts, når vi er 
klogere på mulighederne for en normalisering oven på restriktioner. FU melder et par 
datoer og tidspunkter ud som forslag til mødetidspunkt (formentlig igen som et 
virtuelt Team-møde). 

 
 
 
 Mødet sluttede kl. 18.00 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  
  
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

  
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


