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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Torsdag, den 6. maj 2021 kl. 17.00  
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 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) 
 
Afbud fra: Sponsoransvarlig Carsten Jensen (CJ) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
 
21-009 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 

Referatet fra det virtuelle bestyrelsesmøde den 8. februar blev godkendt og 
underskrevet af bestyrelsen 

 
 
21-010 Budgetopfølgning pr. 30.04.2021 
 

MA gennemgik i hovedtræk den udarbejdede budgetopfølgning pr. 30.04.2021, som 
var den første rapportering i år til bestyrelsen om den økonomiske situation for 
klubben. 
 
Overordnet kan det konstateres, at vi er kommet godt fra start i indeværende 
regnskabsår. 
 
Den pæne medlemstilgang, som vi var vidne til i 2020 gav grundlag for, at vi ved 
budgetlægningen for 2021 kunne indarbejde en pæn stigning i 
kontingentindtægterne for året. Vi kan konstatere, at kontingentindtægterne 
allerede efter årets første 4 måneder overstiger budgettet med tDKK 126, og 
sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, ligger kontingentindtægterne tDKK 
500 højere. 
 
Indtægterne fra sponsorerne ligger tDKK 67 under budgettet. Vi har mistet en enkelt 
sponsor, men på det seneste er der kommet 2 nye sponsorer til, og der mangler 
fortsat fakturering for et par af de nuværende sponsorer, så vi er fortrøstningsfulde 
med hensyn til at kunne realisere årsbudgettet. 
 
Da der i år ikke indkøbes ny beklædning til vore elitehold, er der samtidig ikke 
kommet sponsorindtægter fra salg af reklamer på tøjet. Også dette er medvirkende 
til, at budgettet ikke er fuldt opnået for årets første 4 måneder. 
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Der er fortsat tilgang til erhvervsklubben, og med den kontingentregulering, der blev 
varslet sidste år, ligger vi tDKK 176 over niveauet sidste år, og ligger på budget for 
indeværende år. 
 
Under diverse indtægter er der en positiv budgetafvigelse på godt tDKK 31, som kan 
henføres til salg af 3 ældre greenklippere, der nu afløses af 3 nye, som netop er 
blevet leveret og taget i brug. 
 
Indtægterne fra greenfee ligger samlet tDKK 49 over budget. En væsentlig forklaring 
er, at antallet af medlemmer, som har købet XL medlemskab ligger noget over 
niveauet for 2020 for samme periode, men også salget af almindelig greenfee ligger 
højere end budgetteret. 
 
Samlet ligger vore indtægter tDKK 127 over budgettet, og tDKK 744 over, hvad der 
blev realiseret for årets første 4 måneder sidste år. 
 
Lønudgifterne til banepleje ligger tDKK 106 under budgettet. Her er den væsentligste 
forklaring, at klubben har modtaget lønkompensation fra det offentlige i forbindelse 
med hjemsendelse af nogle af greenkeeperne tidligere på året. 
 
Udgifterne til drift af banen ligger tDKK 97 under budget. Afvigelsen kan i al 
væsentlighed tilskrives periodeforskydninger. 
 
Driften af greenkeergården ligger tDKK 5 over budget, hvor den negative afvigelse 
kan tilskrives udgifterne til varme, hvor en regning fra 2020 kom så sent, at den 
først er medaget i indeværende år. 
 
Der er endnu ikke registreret udgifter til driften af drivingrangen. Der er budgetteret 
med udgifter til indkøb af nye bolde til rangen, men leveringen af disse er blevet 
forsinket som følge af Corona situationen. 
 
På udgifterne til golfspil – som indeholder udgifter til træner og til ungdoms- og 
eliteafdelingen – har der været en positiv afvigelse på tDKK 91. Besparelsen kan 
primært henføres til modtagelse af lønkompensation i forbindelse med trænerens 
hjemsendelse. Hertil kommer en besparelse vedrørende eliteafdelingen som følge af, 
at der ikke indkøbes nyt tøj til elitetruppen i år. 
 
Også når det gælder turneringer og aktiviteter, har der været en besparelse på 
samlet tDKK 39. Her kan den største del af besparelsen henføres til, at der ikke blev 
holdt en fest i forbindelse med åbningsturneringen. Dette har givet en besparelse på 
tDKK 30. 
 
Udgifterne til drift af klubhuset viser samlet en negativ afvigelse på tDKK 10. Den 
væsentligste forklaring er, at der har været ekstra udgifter i forbindelse med 
udskiftning af leverandør af rengøringsartikler, rensning af måtter mv. Dette har 
samlet betydet en overskridelse af budgettet på tDKK 30. Det er dog forventningen 
at der fremadrettet kan opnås en besparelse på denne omkostningsart.  
 
I forbindelse med forpagterskiftet har det tillige været nødvendigt med diverse 
småindkøb, når det gælder service og arbejdsredskaber. 
 
Det har tillige været nødvendigt at udskifte det gamle gaskomfur med et nyt 
elkomfur, ligesom røremaskinen er blevet udskiftet. Disse indkøb er dog blevet 
aktiveret og afskrives over en årrække. 
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Foreningsudgifterne ligger tDKK 15 under budget, hvilket primært skyldes, at der 
ikke har været afholdt så mange bestyrelsesmøder, generalforsamling og 
medlemsmøder, som der var budgetteret med. 
 
Udgifterne til driften af sekretariatet ligger tDKK 35 over budget. Her er en væsentlig 
forklaring, at vi på grund af nødvendige tekniske opdateringer af vores hjemmeside 
fik ekstra udgifter hertil på tDKK 15, som der ikke var budgetteret med. Dertil er der 
brugt tDKK 11 på annoncering. Der er her primært tale om en periodeforskydning. 
 
Det samlede resultat for årets første 4 måneder ligger tDKK 423 over budgettet og i 
forhold til samme periode året før, er der tale om en forbedring af resultatet på tDKK 
746. 
 
Det er dog for tidligt at sige, at også årsresultatet bliver tilsvarende forbedret, men 
under alle omstændigheder, er vi kommet godt fra start i 2021. 
 
Dette afspejler sig også i klubbens likviditet. Pr. 30. april havde vi således et 
indestående på kassekreditten på tDKK 1.394. På samme tidspunkt sidste år var 
indeståendet tDKK 522. 
 
 

21-011 Afholdelse af generalforsamling 
 

Da vedtægterne foreskriver, at den ordinære generalforsamling skal afholdes inden 
udgangen af marts måned, blev generalforsamlingen varslet til afholdelse den 31. 
marts vel vidende, at denne ikke kunne afholdes som fysisk generalforsamling på 
grund af forsamlingsforbud. 

 
Da lempelserne nu betyder, at det indendørs forsamlingsforbud den 11. juni hæves 
til 100, besluttede bestyrelsen, at den ordinære generalforsamling skal indkaldes til 
afholdelse mandag den 14. juni i håbet om, at vi kan afholde denne i golfklubbens 
restaurant.  

 
Deltagelse vil være betinget af forevisning af gyldigt Coronapas. Da afstandskravene 
fortsat er gældende, og der derfor er et maksimum på, hvor mange der lovligt kan 
forsamles i restauranten, vil der blive krav om tilmelding til generalforsamlingen på 
forhold.  
 
Skulle tilmeldingen vise, at interessen for deltagelse overstiger kapaciteten i 
restauranten, vil generalforsamlingen blive indkaldt til afholdelse på alternativ 
lokation, da vi mener, at alle interesserede skal have mulighed for at deltage. 
 
 

21-012 Plan for renovering og udvidelse af anlægget 
 

Renoveringen af restauranten er nu tilendebragt. Det eneste, der mangler er 
opsætning af nogle lamper på 1. salen. Vi synes, resultatet er blevet godt, og den 
nye forpagter er meget tilfreds med forandringen. 
 
MA orienterede om status på de næste ombygningsplaner. Det er fortsat det bedste 
skøn, at de samlede ombygningsudgifter vil nærme sig tDKK 5.000. MA føjede til, at 
der nu er skabt rimelig sikkerhed for, at der kan skabes finansiering for 
anlægsudgifterne. 
 
Der er givet tilsagn fra forskellige fonde, Viborg Kommune og fra en kreds af 
sponsorer og fra erhvervsklubben. Klubben skal selv bidrage med et beløb, således 
at det forventes, at der kun skal ske lånefinansiering af tDKK 1.000, som vi har et 
forhåndstilsagn om, at Nykredit vil bevilge. Nykredits tilsagn gælder i første omgang 
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et banklån. Da vi ikke forventer at få brug for likviditeten herfra foreløbig, håber vi, 
at vi kan have afdraget så meget på vore realkreditlån, at banklånet i stedet kan 
erstattes at et realkreditlån, hvor rentevilkårene er betydeligt mere favorable. 
 
MA orienterede om, at vi den 27. april havde haft besøg af Ulrik Wilbek, som havde 
været meget positiv over for klubben og den udvikling, vi havde været igennem. 
Borgmesteren er indstillet på at yde støtte ved de kommende ansøgninger og 
myndighedsgodkendelser, ligesom der var opbakning fra kommunen til at ville stille 
en kommunal garanti, hvis der var behov for dette i forbindelse med optagelse af 
lån. 
 
Den 3. maj havde vi besøg af en repræsentant fra kommunens byggetekniske 
afdeling samt medarbejdere fra ERIK Arkitekter for en afklaring af, om der var 
specielle udfordringer i relation til lokalplanen og det bevaringsværdige aspekt for 
det gamle stuehus. 
 
Lokalplanen giver som udgangspunkt mulighed for byggeriet, medens der kan være 
behov for dispensation fra reglerne om bevaringsværdige bygninger. 
 
Arkitekterne går nu i gang med at få dette afklaret, inden detailprojekteringen 
påbegyndes.  Da der er stort arbejdsmæssigt pres på byggeteknisk afdeling ved 
kommunen, skal vi i gang med denne proces, hvis vi skal gøre os håb om at kunne 
påbegynde det egentlige byggeri omkring 1. oktober. 
 
Vi har nu også behov for at få lavet en prioritering af, i hvilken rækkefølge tingene 
kan og skal laves, tillige med en prismæssig indikation på udgiften til de forskellige 
elementer. 
 
MA orienterede i den forbindelse om, at der nu er indkøbt materialer til brug for en 
udskiftning af facadebeklædningen på vore lockerrum. Dette arbejde vil blive 
påbegyndt i løbet af foråret, og vil komme til at ske i flere tempi herefter. I samme 
forbindelse vil der blive lavet en bagbeklædning på det overdækkede 
udslagsområde, så problemerne med træk minimeres. Facadebeklædningen bliver 
sortmalet træ. 
 
Da vi nu har udlejet alle el-pladser i lockerrummene, var der en drøftelse af 
mulighederne for at lave en udvidelse af kapaciteten, f.eks. ved at der på den 
midterste bygning bygges yderligere en længe på mod vest. Der er tillige 
efterspørgsel på større lockerrum, hvor en familie kan have sit udstyr stående. 
Begge aspekter bør tænkes ind i den fremtidige indretning af lockerrummene. 
 
Det er et ønske, at der skabes et ensartet layout, når det gælder valg af materialer 
og farver på facader, overdækning på drivingrange, bænke og affaldsstativer på 
banen, ligesom sponsorskiltene skal have et mere ensartet præg. Der skal etableres 
en egentlig designmanual. 
 
Der var i den forbindelse en drøftelse af, om vore bænke på banen skal udskiftes. Vi 
har igennem nogen tid haft en prøvemodel stående i gården. Der var enighed om, at 
vi udskyder den endelige beslutning om udskiftning indtil der er enighed om det 
fremtidige layout. Indtil da skal bænke, affaldsstativer og sponsorskilte have en 
omgang maling. 
 
MA orienterede om, at der nu er indsendt ansøgning om at kunne blive godkendt 
som velgørende organisation/forening efter Ligningslovens § 8. Herved kan der 
opnås mulighed for, at sponsorer og medlemmer, der donerer midler til klubben kan 
få skattemæssigt fradrag for bidragene. Det kan samtidig løse problemstillingen 
med, at nogle af bidragyderne ikke kan få momsfradrag på et sponsorat 
indeholdende moms. 
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21-013 Medlemssituationen 
 

VV gennemgik den sædvanlige medlemsstatistik, som opgjort pr. den 3. maj viste et 
samlet medlemsantal på 1.393. 

 
I forhold til tilsvarende opgørelse ved årets begyndelse er der tale om en 
nettotilgang på 71 medlemmer. I dette nettotal indgår 46, som har meldt sig ud i 
indeværende år (hvilket er for sent i forhold til vedtægterne). Samtidig er der 
kommet 117 nye medlemmer til.  

 
Det er glædeligt, at andelen af medlemmer, der har fuldt medlemskab er steget med 
30, og samlet set udgør denne gruppe næsten halvdelen af klubbens medlemsskare.  

 
Der er fortsat stor tilgang af prøvemedlemmer. Indbefattet prøvemedlemmer, som 
er ”overvintret” fra sidste år, var der ved opgørelsens udarbejdelse 98 senior 
prøvemedlemmer. Dette giver et betydeligt pres hos trænerne og ved gennemførsel 
af regelundervisningen. 
 
VV kunne oplyse, at ved en optælling pr. dags dato er antallet af medlemmer vokset 
til 1.401. Der kommer nye medlemmer næsten hver dag.   
 
Den fortsatte glædelige tilstrømning til klubben betyder, at banen til tider er booket 
meget.  
 
ODS foreslog derfor, at vi – set i lyset af den generelle opfordring om at spille 
”Ready golf” ,og banens sværhedsgrad og beskaffenhed taget i betragtning, bør 
indføre kortere tidsintervaller mellem starttiderne. Han foreslog således, at vi går fra 
de nuværende 10 minutters intervaller til 7 og 8 minutter mellem starterne. Denne 
ændring vil give 2 starttider mere pr. time og vil dermed give plads til flere spillere. 
 
Der var enighed om at gennemføre en sådan ændring, og vi går nu i gang med at 
undersøge de tekniske problemstillinger heri. Medlemmerne vil naturligvis blive 
adviseret forud for et skifte.  
 
I samme forbindelse var der i bestyrelsen enighed om at gentage opfordringen til 
medlemmerne om, at man – ikke mindst i spidsbelastningen i weekenden – som 
udgangspunkt går ud i 4-bolde. Det bør være naturligt, at man kan melde sig på en 
tid, som ikke er fuldt booket, og man bør være åben over for dette, så det kan ske 
problemfrit. 
 
Vi håber med en sådan opfordring, at vi kan undgå administrativt at skulle flytte 
bolde sammen i spidsbelastningsperioderne. 
 
    
 

21-014 Orientering fra Forretningsudvalget (FU) 
 

MA orienterede om, at der fortsat er tilgang til erhvervsklubben. Den gennemførte 
kontingentforhøjelse for indeværende år har ikke haft betydning til tilslutningen. MA 
tilføjede, at erhvervsklubben medvirker ved finansieringen af ombygningen af 
restauranten og renoveringen af lockerrummene. 
 
Vi har igennem mange år haft et fint samarbejde med Golfhotellet om salg greenfee i 
tilknytning til deres golfophold. På det seneste har Palads Hotel og det nye Peak 12 
Hotel også vist interesse for at kunne sælge hotelovernatninger med mulighed for at 
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tilkøbe greenfee til banen og bespisning i vores restaurant. Vi har haft en meget 
positiv drøftelse med begge parter og håber på, at dette kan udmønte sig i 
yderligere indtægter til klubben, restauranten og proshoppen. 

 
 
 
21-015 Rapportering fra udvalgene 
 

SB orienterede om, at vore elitehold nu påbegynder kampene i 
Danmarksturneringen, hvor der er første runde i den kommende weekend. Der har 
dog været lidt udfordringer med at få alle holdene besat, men der er fortsat 
opbakning til vores 1. hold hos både herrer og damer. 

 
Fra begynderafdelingen kunne ABJ meddele, at det nye handicapsystem, hvor det 
højeste handicap man som spiller kan have er 54, har givet mange udfordringer i 
vort begynderarbejde, hvor vi hidtil har startet spillerne i handicap 72, med 
mulighed for at spille sig længere ned på par 3 banen, inden man kan få 
banetilladelse. 
 
Selv om der i Golfbox er skabt en mulighed for at arbejde med handicapresultater 
over 54, har såvel nye spillere som de frivillige, der hjælper til ved afviklingen af 
lørdagsturneringerne på par 3 banen og senere på 9 hullers sløjfen haft svært ved at 
forstå principperne og håndtere de tekniske udfordringer, og ABJ lagde derfor op til, 
at vi i Viborg Golfklub – på samme måde som i mange andre klubber – accepterer, 
at der ikke er et officielt handicap over 54, og at det er dette, der er udgangspunkt 
for alle prøvemedlemmer. 
 
Efter en drøftelse var der i bestyrelsen enighed om, at det var uhensigtsmæssigt, at 
der også fremover skulle bruges så mange kræfter på at opretholde det gamle 
princip, så beslutningen blev, at der tages udgangspunkt i den officielle 
handicapgrænse på 54, som der er lagt op til i WHS.  
 
ABJ oplyste videre, at Golfens Dag var blevet afviklet med succes sidst i april måned. 
Der havde været stor tilmelding – bl.a. gennem lead-generering via DGU – så der 
var en forventning om, at 131 ville møde frem. På dagen kom dog kun 63, men af 
disse tegnede 20 allerede på dagen et prøvemedlemskab, og det var godt, at der 
ikke kom flere, for det gav udfordringer var at afvikle arrangementet selv med de 
63, der mødte frem.  
 
ABJ tilføjede, at der som udløber af afviklingen af turneringen ”Spil golf med en ven” 
var kommet 5 prøvemedlemmer. 
 
JW kunne meddele, at rangliste turneringen U22, blev spillet den 11. april. Godt 80 
spillere fra hele landet var tilmeldt. Desværre viste vejret sig fra den kedelige side, 
da snevejr betød, at turneringen måtte reduceres til 18 huller. 
 
Åbningsturneringen den 17. april var et tilløbsstykke, idet der blev plads til 124 
spillere, som i godt humør nød runden i fint vejr. 
 
I turneringen ”Spil golf med en ven” var der også fin tilslutning med 60 spillere, og 
endelig kunne JW oplyse, at der indtil nu er 29 tilmeldt til Carlsberg Viborg Open, der 
– som der er tradition for - afvikles 2. pinsedag. 
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21-016 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

PK gav udtryk for, at foråret havde været noget deprimerende, når det gjaldt vejret, 
Det havde været meget koldt med hyppig nattefrost. Der var derfor først meget sent 
kommet lidt vækst i græsset. 
 
For at være på forkant, blev vore greens prop prikket, men kulden har gjort, at det 
har været svært at få hullerne til at vokse til med græs. De er derfor fortsat lidt 
ujævne, selv om de tromles regelmæssigt. 
 
I denne uge har vi fået leveret de 3 nye greenklippere, hvor der er monteret 
”groomere”, som rejser græsset, inden selve klipningen sker. Dette betyder, at man 
får et renere snit, og der er stor tiltro til, at hastigheden på greens kan øges, specielt 
når klippehøjden kan sættes ned fra de nuværende 4 mm. 
 
Den nyeste måling på greens viser, at hastigheden ligger på ca. 8 på Stimpmeteren. 
 
Greenkeeperstaben er i år blevet øget med John Mikkelsen, som tidligere har været 
greenkeeper i Tange Sø golfklub, og fra næste uge starter Line Hvass Nielsen i et 
fleksjob og vil få forefaldende arbejdsopgaver. Erik Meier Sørensen, blev ansat sidste 
år. Han står stadig primært for arbejdet med at rive i bunkers hver morgen. 
 
PK orienterede om planerne med plejen af vore greens. Fremover vil der blive 
prikket oftere med tynde spyd, ligesom greens vil blive topdresset. Dette vil komme 
til at ske ca. hver 14. dag. 
 
Alle fairways er nu blevet striglet. Det har rejst græsset, De fairways, som er mest 
slidte efter vinterens spil vil i den nærmeste fremtid blive vertikalskåret. I første 
omgang lejer vi maskineriet hertil. De hårde og bare pletter skal vertikalskæres, og 
det bliver nødvendigt at efterså disse områder, så snart temperaturen er høj nok. 

 
Processen med vertikalskæring vil blive gentaget på alle fairways til eftersommeren, 
hvor det samtidig er mest optimalt at efterså. 
 
Greenkeeperne er også i gang på de nye huller på par 3 banen. Greens er klippet, 
men fairways mangler fortsat varme og vækst for at blive spilbare.  
 
Der er nu opsat et 2 m højt hegn ved greenkeepergården, så bolde fra drivingrangen 
fanges her og ikke løber ind mellem træerne. Der slås fortsat mange bolde fra 
drivingrangen over på hul 26, hvor man kan være i fare for at blive ramt. Det 
overvejes, om der skal skiltes med advarsel, eller om der også her kan laves en 
løsning med et hegn, der kan opfange nogle af de vildfarne bolde. 
 
Endelig oplyste PK, at man i forbindelse med afviklingen af Danmarksturneringen her 
i weekenden har sat teestedet på hul 20 tilbage. Efter weekenden vil markeringerne  
igen blive placeret ved siden af teestedet, indtil selve teestedet er retableret fuldt 
ud. 
 
 

21-017 Eventuelt 
 

KS oplyste, at vi ikke har fået udvidet vores tilladelse til udnyttelse af vand fra de 
nuværende 20.000 m3 til de ønskede 30.000 m3. Viborg Kommune har givet afslag 
på vores ansøgning herom på grund af nærheden til Sønder Mølle Å. 

 
Hvis behovet for vand er vedvarende, vil vi formentlig kunne få tilladelse til at 
udnytte større vandmængder, hvis der etableres en boring tæt på rød sløjfe. Så vil 
der ikke være de samme begrænsninger.  
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MA oplyste, at han har spurgt DGU om, hvorledes ansvarsfordelingen er, hvis en 
spiller skulle være så uheldig at ramme en person, der færdes på golfbanens 
område. Der er endnu ikke kommet svar herpå. 
 
ODS oplyste, at han har fået mange positive tilbagemeldinger på kvaliteten og 
servicen i vores nye restaurant. Det er dejligt, at den nye forpagter er kommet godt 
i gang. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 19.10 
 
 
Referent: Verner Veedfald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


