
V1oRG[] GOLFKLUB 

Referat fra ordinær generalforsamling i Viborg Golfklub 

Tid: Mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00 

Generalforsamlingen blev afholdt i Restaurant GOMA i golfklubben. 

I henhold til klubbens vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 
marts måned. For at overholde formalia blev generalforsamlingen oprindelig indkaldt til afholdelse 
den 31. marts, selv om denne ikke kunne afvikles fysisk på grund af forsamlingsforbud. Den 11. 
juni blev forsamlingsforbuddet indendørs hævet til 100, hvorfor der nu den 14. juni var mulighed 
for at afholde generalforsamlingen med medlemmernes fysiske fremmøde. 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år. 
4. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår ændringer til vedtægternes § 3. Forslaget fremgår af referatets 
pkt. 4, jfr. nedenfor 

5. Forslag fra medlemmer 
- Ved fristens udløb den 15. februar var der ikke kommet forslag fra medlemmerne 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
9. Eventuelt 

Klubbens formand Mogens Andersen bød indledningsvis velkommen til de fremmødte og glædede 
sig over det store antal deltagere. 

Herefter gik man over til dagsordenens punkt 

Ad 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog advokat og klubmedlem Niels Wulff som dirigent. Da der ikke var andre 
forslag, var Niels Wulff valgt 

Niels Wulff takkede for valget og fastlog indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt i henhold til klubbens vedtægter. 

Som vedtægterne foreskriver, var der indkaldt til generalforsamling til afholdelse den 31. marts 
velvidende, at denne ikke kunne afholdes denne dag på grund af forsamlingsforbud. Der blev 
efterfølgende indkaldt til ny generalforsamling den 10. maj til afholdelse den 14. juni. Niels Wulff 
godkendte, at der var sket udsættelse med gyldig årsag. 

Ad. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Efter at have fremhævet nogle highligts fra det forgangne og indeværende år, aflagde Mogens 
Andersen på bestyrelsens vegne beretning om klubbens aktiviteter og virksomhed i 2020. 

Beretningen er i sin helhed gengivet nedenfor: 
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Bestyrelsens beretning 

Endelig kan vi holde generalforsamling for året 2020 og se på, hvad året bragte og samtidig se 
lidt på, hvad vi kan forvente os i 2021, som jo snart er halvgået. 

Bestyrelsen er, som vi har skrevet i årsrapporten, tilfredse med resultatet, men vi indrømmer 
gerne, at vi fik noget af en forskrækkelse, da vi i foråret måtte lukke banen og nøjes med at gå 
ture i omrädet. 

Lidt efter lidt fik vi lukket op igen med forskellige restriktioner og spritdispensere på alle 
strategiske steder. 

Corona viste sig siden at skulle betyde, at Danmark blev lukket af, og at vi danskere ikke kunne 
rejse ud, og det resulterede i stor aktivitet på golfbanerne, herunder vores. 

Vi kom alt taget i betragtning tilfredsstillende igennem 2020, og jeg vil i det følgende komme 
mere i detaljer herom. 

Medlemmerne. 

Udviklingen i medlemskredsen blev i høj grad præget af Corona, og vi oplevede stor vækst i 
antallet af folk, som enten ville lære golfsportens finurligheder eller genoptage sporten efter en 
kortere eller længere pause. 

Vi sluttede 2020 af med at være 1403 medlemmer, men 1. januar 2021, efter registrering af 
udmeldelser, var tallet 1322 mod 1187 året før, en stigning på 135. Det samme tal var 20 äret 
før, og i sidste års beretning satte vi målet for i år til 20. 

Vi har igen i år analyseret på medlems til- og afgang og kan konstatere at nettotallet 135 i tilgang 
dækker over 287 nye medlemmer 0g 152, som har meldt sig ud. 

Af de nye var 165 prøvemedlemmer, hvilket er en stor stigning fra 118 året før. 

Glædeligt er det at tilgangen af seniormedlemmer med fuldt medlemskab, unge seniorer og 
ynglinge tilsammen er steget med 93 og udgør 69% af den samlede stigning. Antallet af 
flexmedlemmer er stort set uændret. 

M&let for nettotilgang i 2021 er 50. 

Nye medlemmer har til stadighed høj prioritet, fordi der er en naturlig afgang, så skal vi holde 
den samlede kreds intakt, er rekruttering af nye en tvingende nødvendighed. 

Flere medlemmer betyder øget pres på banen og i bestyrelsen er vi meget bevidste om, at det 
kan betyde, at det bliver sværere at booke en tid med kort varsel. Vi arbejder løbende med tiltag, 
som skal øge flowet på banen og give flere tider at booke. 

Vi kan ikke øge antallet af timer i døgnet, men vi har i stedet øget fokus på bedre udnyttelse af 
banen bl.a. ved at der går flere 4 bolde. Hver gang der går en 2 bold, er der 2 pladser som ikke 
udnyttes, og den kapacitet vil vi meget gerne udnytte. 

Fletning af sløjferne giver langt flere muligheder for at booke 18 huller, og det ser vi gerne 
udnyttet noget mere. 
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Endelig så oplever vi mange, som booker en tid, som alligevel ikke udnyttes, den tid kunne andre 
medlemmer have haft glæde af, så hjælp med til at øge kapaciteten ved at slette en uudnyttet 
reservation, meget gerne sä tidligt som muligt. 

Vi hører ofte om tomme reservationer og det ærgrer os, og tænk på at du selv vil være på udkig 
efter en tid en anden dag. 

Bestyrelsen har fortsat fokus rettet imod integrationen i klubben. Vi får mange positive 
tilkendegivelser om, at der tages godt imod nye medlemmer, hvilket medlemsundersøgelsen 
bekræfter, men vi hører desværre fortsat, at det kan være svært at finde nogen at spille med. 

Vi gentager derfor tidligere års opfordring til alle eksisterende medlemmer til at være åbne 
overfor nytilkomne og tage dem med i de forskellige klubber i klubben, så de hurtigt vil føle sig 
som en del af Viborg Golfklub. 

Vi har gentaget successen med en infoaften for nye medlemmer, der var 24 deltagere som havde 
en god aften. 

Udover at det at finde nye medlemmer har høj prioritet, så har eksisterende medlemmers trivsel i 
klubben også fokus fra bestyrelsen. 

Vi arbejder meget med at få alle til at føle, at det er vores klub, og vi har derfor et vågent øje 
med, hvorfor 152 har meldt sig ud af klubben. 

Der er ikke noget entydigt mønster. En stor gruppe er med begrundelse i alder, helbred og død, 
hvilket er naturligt med den aldersfordeling vi har, en anden er specielt unge medlemmer som 
flytter fra byen, ligesom der var en del prøvemedlemmer, som alligevel ikke fandt at golf var 
noget for dem. 

Endelig er der - heldigvis f - som finder at greens og fairways er grønnere hos naboen, og det 
samme gør sig gældende den modsatte vej. 

Bestyrelsen har meget fokus på at være synlige i klubben og være åbne for en drøftelse af 
klubbens forhold, hvilket vi også føler bliver taget godt imod. I er altid velkomne til at kontakte 
en af os til en snak. 

På grund af Corona restriktioner har aktiviteter i klublivet i det forgangne år været noget 
underdrejet, men det vil vi forsøge at ændre i 2021, hvor vi bl.a. samlede 41 til en tidlig fugletur, 
og vi vil gentage successen med en banevandring og besøg hos greenkeeperne senere på året 

Tilgangen af nye medlemmer gør, at vi igen i år kan konstatere fremgang 
kontingentindtægterne både i forhold til sidste år og i forhold til budgettet. 

Mange har igen denne vinter benyttet sig af at spille på Hvalpsunds sommergreens og udnyttet 
det specielle tilbud på medlemskab og greenfee. Vi arbejder på at udvikle dette samarbejde 
endnu mere. 

Endelig en gentagelse af et lille hjertesuk, vi hører desværre stadig, at tonen ude på banen kan 
være lidt barsk, og der vil vi nok engang appellere til, at man styrer sit temperament og taler 
pænt til hinanden. 

Sponsorer og Erhvervsklubben. 

I 2020 blev de samlede sponsorindtægter tDKK 519 mod et budget på tDKK 525, så en mindre 
negativ afvigelse på tDKK 6, men en stigning i forhold til sidste år på tDKK 33. 
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Selvom vi har haft god tilgang af nye sponsorer her i starten af 2021, så er vi lidt bagefter 
budgettet. Vi har normalt sponsorindtægter til tøj til Eliten og for 2020 udgjorde det tDKK 28. Der 
købes ikke tøj i 2021 så derfor ingen sponsorat, men heller ingen udgift til tøj. 

Med lidt held forventer vi at nå det samlede budget eksl. tøj. 

Erhvervsklubben havde i 2020 en indtægt på tDKK 249 mod et budget på tDKK 225, hvilket 
betyder stor fremgang i antallet af medlemmer og alt tyder på fremgang også i 2021. Vi er meget 
glade for denne opbakning. 

Der er ikke afholdt udgifter til projekter i 2020, der samles sammen til det store 
udvidelsesprojekt, og for at øge denne indtægt er bidraget øget til DKK 7 .500 

Der budgetteres med kontingentindtægt herfra på tDKK 450. 

Vi vil gerne endnu engang udtrykke Klubbens tak til Erhvervsklubbens medlemmer for bidraget. 

Pr. 1. januar 2021 udgør ikke anvendt opsparing i Erhvervsklubben tDKK 131 og der budgetteres 
med en henlæggelse i 2021 på tDKK 292, og et tilskud til ombygningen på tDKK 425 

Banen. 

Vi startede sasonen 2020 ud med en bane, som var i acceptabel stand. 

Da vi aflagde beretning sidste år, udtalte vi, at vi satsede hårdt på, at vi skulle få en sæson med 
en bane i topform passet og plejet af en uændret greenkeeper stab, og det er langt hen ad vejen 
lykkedes. 

Der har været arbejdet intenst med at forbedre såvel fairways som greens, og det er lykkedes, så 
den det meste af sæsonen har været i acceptabel stand, men der er plads til forbedring. 

I forsommeren 2020 fik vi ny formand for baneudvalget - Karen Sogaard - og Karen kan tilføre 
os specialviden omkring græs og dets vækstbetingelser. 

Karen har lavet et stort arbejde med at analysere vor bane og konklusionen er relativ 
nedslående, banen lider under manglende vedligeholdelse. Mange af vores fairways trænger til 
luftning og jordbunden skal mange steder løsnes. Derudover skal der eftersås med flerårige 
græsarter, så vi kan undgå de gule/brune pletter. 

Bestyrelsen har besluttet, at arbejdet med at forbedre disse forhold skal prioriteres højt, og der 
er afsat ekstra tDKK 400 i budgettet for 2021 som en start. Det sker ved ansættelse af yderligere 
en greenkeeper i sæsonen og afsættelse af yderligere penge til frø og gødning. Vi vil så ved 
budgetlægningen for 2022 vurdere det videre forløb. 

Noget af arbejdet vil foregå, medens der spilles, og vi håber på medlemmernes forståelse for de 
gener, det måtte give for spillet. 

Greens og specielt hastigheden er et tilbageværende emne. 

Det er et tilbagevendende problem når greens skal prikles og i et forsøg på at mindske generne 
mest muligt for vores medlemmer, havde vi i år besluttet at gøre det inden sæsonstart. 

Desværre var vejret i foråret ikke med os ,og det tog lang tid, inden der kom en vækst som 
kunne få græsset til at gro og dække hullerne. 
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Med det formål at få den bedste kvalitet på greens vil vi cirka hver anden uge vertikalskære og 
topdresse, men i mindre mængde per gang, så efter børstning og tromling, skulle det næsten 
ikke kunne ses. 

Endelig skal nævnes, at de 3 nye greenklippere kører til stor tilfredshed og opbygningen med en 
groomer forrest virker godt. 

Udvidelsen af Par 3 banen er næsten færdig, men igen her har det kolde og våde forår sat sit 
præg. Vi håber snart at kunne tage de nye huller i brug. 

Udvidelsen kom til at koste tDKK 459 inkl. eget arbejde på tDKK 154, hvoraf tDKK 325 er 
finansieret af donationer og resten er betalt af klubben. 

Endnu engang tak for de flotte donationer. 

Økonomien. 

2020 forløb økonomisk set tilfredsstillende med et resultat på tDKK 587 mod et budget på tDKK 
396. 

Økonomien i Viborg Golfklub er på rette spor, det giver os råderum for investeringer og udgifter 
som vi ellers skulle se at finde plads til i budgettet, og vi mærker også tydeligt, at vore finansielle 
samarbejdspartnere har tiltro til os og vore dispositioner. 

Vi har haft endnu et år med en meget tilfredsstillende udvikling i de store indtegtsposter  
kontingentindtægter og greenfee indtegter- og det har været en medvirkende årsag til 
fremgangen. 

Budgettet for kontingenter var i 2020 tDKK 5.800 og vi nåede tDKK 5.904 eller tDKK 104 bedre 
end budget og tDKK 104 mere end sidste år. 

Vi budgetterer for 2021 tDKK 6.300 og set lidt i perspektiv så er det en stigning på 1 mio. DKK på 
3 år. 

Greenfee indtægterne inkl. XL nåede tDKK 861 imod tDKK 786 eller en fremgang på tDKK 75. Vi 
har haft og har mange gæster, og vi vil her fremhæve samarbejdet med Golfhotellet og 
Nørgaards Højskole som efter en træg start på grund af Corona kom stærkt tilbage. 

Vi annoncerer med tilbud pä greenfee og mad for DKK 600, og det er der mange som benytter sig 
af. 

Vi kommer tilbage til regnskabet i detaljer, så jeg vil ikke her behandle enkeltposter 

Nævnes skal dog finansieringsudgifterne, som igen i år er faldet til nu tDKK 431, og der 
budgetteres med endnu et fald til tDKK 332. 

Den forbedrede økonomi og omlægningen af kontingentopkrævningerne gør, at vi trækker mindre 
på kassekreditten. Ultimo maj havde vi tDKK 600 mere indestående end samme tidspunkt sidste 
0 ar. 

Ser vi på budgettet for 2021, så udviser det et overskud på tDKK 454, efter at der er afsat ca. 
400 til ansættelse af endnu en greenkeeper og mere frø og gødning. 

Vi planlægger at gennemføre udvidelse og opdatering af klubhuset i det kommende efterår og 
vinter og der er i planerne afsat tDKK 500 som egenfinansiering, hvilket er indenfor de rammer, 
vi räder over. 
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Sammenfattende kan vi fra bestyrelsen sige, at vi er tilfredse med økonomien, men vi må også 
erkende, at det bliver vanskeligt at forbedre den væsentligt gennem vækst i kontingenter og 
greenfee. 

Sportslige resultater 

2020 var også for det sportslige et mærkeligt år. 

Danmarksturneringen blev afviklet med kun 3 matcher i stedet for 6 matcher og alle på neutral 
bane. 

Pigerne havde deres første år i 1. Division, og det blev til en flot 2. plads. 

Herreholdet blev nr. 3 og det var ok, selvom holdet var startet med 2 nederlag. 

2. holdet forblev i 4. division. 

Der var også i 2020 mange gode individuelle resultater. 

Mathias Thybo og Marie Eline Madsen er i DGU's u-trup. 

En lille status på 2021. 

Pigerne i 1.div. ligger pt. på førstepladsen og har i den kommende weekend 2 matcher på 
hjemmebane, så hvis de vinder, ser det rigtig godt ud. 

Herrerne ligger også nr. 1 efter 2 sejre og spiller også hjemme på lørdag d. 19. juni. 

så måske var der mulighed for at komme og følge Klubbens bedste piger og drenge. 

Cafeen 

En god cafe er fortsat et væsentligt element i et godt klubliv, men der udviklede sig hen over 
saesonen 2020 en negativ stemning overfor cafeen, og medlemsundersøgelser og 
tilbagemeldinger fra gæster var desværre samstemmende negative. 

Bestyrelsen besluttede sig derfor for at opsige samarbejdet med forpagteren Marianne Froik. Vi er 
vel vidende om, at ikke alle medlemmer var enige i den beslutning. 

Cafeudvalget gik i gang med at finde en ny forpagter og startede med et møde med lederen af 
Kokkeskolen for at vurdere, om der den vej kunne findes en kandidat. Sideløbende havde vi 
kontakt til et par af byen restauranter, for at se om de kunne se en ide i at drive cafeen 
sideløbende. 

Endelig havde vi et par uopfordrede ansøgere, som vi havde til samtale. 

Cafeudvalgets kandidat blev Gitte Bøje Sørensen, som blev indstillet til bestyrelsen og her valgt 
som fremtidig forpagter. 

Ved årsskiftet sagde vi farvel til Marianne og velkommen til Gitte. 

Desværre gjorde Corona restriktionerne, at der ikke kunne åbnes, og den første tid var det 
alene muligt at købe take away. 
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Til Påske åbnede vi med et telt på parkeringspladsen for at der kunne nydes take away mad der 
og senere er teltet flyttet ned i gården, så de som ikke har et gyldigt Corona pas, kan sidde i 
torvejr der. 

Efterhånden som restriktionerne løsnes og flere har Corona pas kan den nyindrettede restaurant 
tages i brug. 

Vi hører mange positive tilkendegivelser om den nye forpagter, som selv er meget optaget af, at 
der serveres veltillavet mad og ydes god service, så når begynder problemerne er overstået, og 
det tror jeg efterhånden de er, så kører det med bl.a. længere åbningstider, som har været 
efterlyst. 

Så vi er overbevist om, at vi har fundet en god løsning. 

Klubhuset 

Vi har startet moderniseringen af Klubhuset med at nyindrette restauranten og friske køkkenet op 
med udskiftning af flere maskiner og maling overalt. 

Smag og behag er forskellig, men den langt overvejende tilbagemelding er, at resultatet er rigtig 
godt og behageligt at opholde sig i. 

Vi er i gang med planerne for udvidelsen, der har været afholdt møder med kommunens 
byggesagkyndige for at sikre os, at vi er indenfor lokalplanen for området og de udfordringer, der 
er, vurderes at kunne løses. 

Vi har købt træ til ny beklædning af locker rummene og bagbeklædning af udslagsstederne på 
driving range, Gunnar Kristiansen har hjulpet til med at sikre den rette pris hos Stark, og 
arbejdet starter indenfor kort tid. 

Vi vurderer samtidig om tiden er inde til en udvidelse og omorganisering af locker rummene. Vi 
mangler el-skabe og nogle større skabe. 

Der arbejdes på at få myndighedsgodkendelserne i hus, og går det efter planen, starter vi op 
omkring medio oktober, så vi kan være klar til sesonstart 2022. 

Vi har holdt flere møder for sponsorer, og jeg vil kort give en gennemgang af de plancher, som er 
brugt i det arbejde, for at give et indtryk af, hvor vi står med planerne. 

Vi arbejder i den forbindelse med at få Klubben godkendt efter Ligningslovens §8 så bidrag fra 
medlemmerne i forbindelse med arrangementer/ events kan give fradrag på selvangivelsen. 

Andet 

TrackMan TeeBox har vi desværre stadig til gode at få glæde af. Vi kom godt i gang, men så 
lukkede Corona ned for det hele, og jeg kender endnu ikke datoen for åbning igen. 

Fremtid 

I bestyrelsen ser vi på de kommende år med spænding og positiv forventning. Det sagde vi også 
sidste år, og vort arbejdsprogram har ikke ændret sig 

Vi har en vision 

7 



V1BORG] GoLFKuB 
Vi skal være blandt 

Midtjyllands bedste golfanlæg 

og 

• Vi arbejder fortsat på at styrke sammenholdet medlemmerne imellem 
• Vi arbejder stadig på at fastholde medlemskredsen 
• Vi arbejder fortsat med at forbedre Klubbens økonomiske styrke 
• Vi arbejder ihærdigt på at få vore klubfaciliteter moderniseret og udviklet 
• Vi skal have en golfbane af høj standard 
• Vi arbejder for at få Viborg Golfklub til at fungere i dagligdagen 

så vi glæder os til en ny golfsæson. 

Afslutning 

Inden jeg slutter, så skylder vi en stor tak til de mange frivillige, som er med til at passe banen 
og klubhuset, dem som får matcher og turneringer til at forløbe gnidningsfrit, og sidst men ikke 
mindst, dem som gennem udvalgsarbejde, som mentorer eller hjælpere er med til at få 
begynderne startet godt op, og få løst arbejdet med at lære og forvalte reglerne. Klubben 
kvitterer med en match og noget mad, men bestyrelsen vil endnu engang sige Jer tak, og vi er jo 
allerede godt i gang med 2021. 

Også vort personale, Pia i sekretariatet, Per og hans folk i Greenkeepergården, Niels Erik, Troels 
og Susanne og Gitte og Michael og deres folk fra Cafeen, alle yder en stor indsats, tak for det. 

Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen, det kræver 
mange timer at sidde i Klubbens bestyrelse, og I har alle mødt hver gang og med gode input. 

En speciel tak skal lyde til Carsten som ikke genopstiller til bestyrelsen. Carsten har ydet en stor 
indsats for Klubben, som vi alle bør være taknemmelig for. Carsten er desværre igennem et 
kræftbehandlingsprogram pt., så derfor kan han ikke være her i aften. 

Tak for ordet. 

Mogens Andersen 

--- 000 --- 

Dirigenten takkede formanden for beretningen og forespurgte herefter generalforsamlingen, om 
der var bemærkninger til beretningen. 

Søren Petersen bemærkede, at problemerne omkring tidsbestilling og manglende mulighed for at 
bestille tider på visse tidspunkter var et problem, som bestyrelsen var forpligtet til at gøre noget 
ved. 

Efter hans opfattelse var det ikke tilstrækkeligt, at man henstillede til medlemmerne om primært 
at gå ud i 4-bolde om formiddagen lørdage og søndage. Det havde ikke den ønskede effekt. 
Søren Petersen mente, man konsekvent burde ombooke 2-bolde til 4-bolde 
spidsbelastningstiderne, ligesom man havde gjort, da han selv var ansat i sekretariatet. 

Problemet med at man bestiller en tid uden at bruge den og undlader at slette tiden, mente 
Søren Petersen tillige, man kunne imødegå ved at bruge informationerne i Golfbox, så "synderne" 
konfronteres med problemet og idømmes en advarsel. 
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Mogens Andersen svarede, at vi nu er startet med en venlig henstilling til medlemmerne om at 
udvise hensyn og slå sig sammen i 4-bolde. Problemet eksisterer primært lørdag og søndag 
formiddag, og hvis man har det synspunkt, at man kun kan spille disse dage mellem kl. 9 og 12, 
sä kan man ikke päregne, at dette onske altid kan opfyldes. 

Bent Haugaard var også af den opfattelse, at man burde slä 2-bolde sammen i weekenden. Han 
påpegede tillige den problemstilling, at når en enkelt i bolden kan bekræfte tiden for alle spillere, 
og et par stykker så bliver væk, så har man ikke mulighed for at konstatere hvem, der udebliver. 
Han foreslog derfor, at alle i bolden skulle bekræfte deres tid. 

Bent Haugaard forslog i øvrigt, at man - som en forsøgsordning - skulle prøve at flette vore 3 
sløjfer, så man kunne spille flere kombinationer af de 3 sløjfer på sammen måde, som det for 
eksempel var tilfældet i Brønderslev Golfklub. 

Mogens Andersen mente ikke, dette var løsningen, så længe det ikke er lykkedes os at 
overbevise medlemmerne om, at der allerede i dag er gode muligheder for at kombinere 9-hullers 
sløjfen med 18-hullersslojfen. 

Birgit Lauridsen tilføjede, at når der ses 2-bolde i tidsregistreringen i Golfbox f.eks. i weekenden, 
så står det jo alle frit for, at booke sig på tiden, så efter hendes mening var der ikke behov for at 
tvangsflytte nogen. 

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen nu har fået nogle opfordringer og forslag at arbejde 
videre med. 

I relation til det forelagte ombygnings- og moderniseringsprojekt spurgte Nikolaj B Dall, hvad 
man ville gøre, såfremt den estimerede pris for byggeriet ikke holdt. 

Mogens Andersen svarede, at så må vi strække tidsplanerne og etapeopdele projektet, så vi får 
realiseret det mest vigtige. 

Finn Dahl Jensen ønskede at anerkende ideerne i det fremlagte projekt og bestyrelsens indsats i 
øvrigt. 

Søren Petersen forespurgte, om byggeprojektet havde været foreiagt på en generalforsamling, 
idet han mente, at en beslutning om køb og salg af fast ejendom krævede en godkendelse af en 
generalforsamling, jfr. vedtægternes § 9. 

Formanden oplyste, at dette ikke havde været tilfældet, men at det heller ikke var nødvendigt, 
idet der i dette tilfælde ikke var tale om køb eller salg af fast ejendom. 

På formandens forespørgsel gav generalforsamlingen sin fulde opbakning til bestyrelsen om at 
fortsætte projektet. 

Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab smat budget for det kommende år. 

Mogens Andersen gennemgik de overordnede regnskabstal for regnskabsäret 2020. Alle 
medlemmer har forud for generalforsamlingen via mail fået tilsendt et link til det samlede 
regnskab med tilhørende noter, ligesom der igennem længere tid har været fremlagt et 
eksemplar af regnskabet i klubbens inforum. 

Her gengives derfor kun hovedtallene. 

De realiserede indtægter og udgifter for 2020 blev i gennemgangen sammenholdt med budgettet 
for afvigte regnskabsår. 
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Årets samlede indtægter blev tDKK 8.663 mod et budget på tDKK 8.302. En positiv afvigelse på 
tDKK 361, hvor der kan konstateres positive afvigelser på såvel indtægterne fra medlemmerne, 
indtægter fra andre og fra greenfee indtægterne. 

Udgifterne blev samlet tDKk 7.019 mod et budget på tDKK 6825. I forhold til budgettet steg 
omkostningerne således med tDKK 194. Heraf kan tDKK 89 henføres til øgede omkostninger til 
drift af banen, hvor der har været mindre overskridelser i forhold til budget, når det gælder 
udgifter til frø og gødning, vandafgift, drift og vedligeholdelse af maskinerne og til 
smäanskaffelser pä banen. 

Dertil har der været øgede udgifter til sponsorater, hvor udgifterne til erhvervsklubben har været 
stigende, primært som følge af en øget medlemsskare her. 

De samlede afskrivninger og renter blev i 2020 i alt tDKK 1.057 mod et budget på tDKK 1.081 
altså en mindre besparelse, som primært kan henføres til lavere afskrivninger på klubhus mv. 

b O 0 Det samlede resultat for 2020 lev et overskud pä tDKK 587 mod et budgetteret resultat pa tDKK 
396. Altså en forbedring på tDKK 191 tDKK. 

Den samlede balance pr. 31. december 2020 viser aktiver og passiver på tDKK 16.675. 
Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang tDKK 2.436. 

Mogens Andersen gennemgik herefter pengestrømsanalysen, som viste en marginal 
likviditetsforringelse på tDKK 2 mod et budget på tDKK 284. Driftens likviditetsvirkning var tDKK 
1.609. I 2020 har der været foretaget nettoinvesteringer for tDKK 574, og der er afdraget tDKK 
1.037 dels på realkreditlånene, dels som følge af, at det tidligere banklån i Sydbank nu er 
indfriet. 

For indeværende regnskabsår budgetteres der med samlede indtægter på tDKK 9.149, hvor ikke 
mindst indtægterne fra medlemmerne forventes at blive øget pænt. De samlede udgifter for 2021 
forventes at ville udgøre tDKK 7.688, hvor der er indregnet yderligere udgifter til pasning og 
forbedring af banen. Samtidig skønnes afskrivninger og renter under eet i år at ville beløbe sig til 
tDKK 1.007. Renterne forventes isoleret at ville falde med ca.tDKK 100. Samlet resulterer dette i 
et budgetteret overskud for 2020, der udgør tDKK 454. 

Det budgetterede resultat for 2021 skønnes at ville forbedre likviditeten for indeværende år med 
tDKK 77. 

Dirigenten forespurgte herefter, om der var spørgsmål til det præsenterede regnskab for 2020 og 
budgettet for 2021. 

Steen Vestergaard Madsen ønskede oplysning om, hvilke kompetencer, der var til stede 
bestyrelsen i relation til at håndtere de relativt mange millioner, der arbejdes med. 

Mogens Andersen oplyste, at det primært er Forretningsudvalget, der varetager klubbens 
økonomi. Han kunne oplyse, at han selv havde fungeret som statsautoriseret revisor gennem 
mere end 40 år, og at næstformand Verner Veedfald har en baggrund som cand. merc. 

Da der ikke var andre spørgsmål, konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen havde taget 
regnskab og budget til efterretning. 

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 3, jfr. efterstående, hvor der 
foresläs tilfojet et afsnit 3. 
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Nuværende ordlyd: 

§ 3. Medlemskategorier, indskud, kontingent 

Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier og det årlige kontingent for hver medlemskategori. 
Bestyrelsen fastsætter endvidere indskuddets størrelse. 

Et medlem, som i mere end tre måneder efter forfaldsdagen undlader at betale kontingent, 
mister automatisk sit medlemskab i klubben. Genoptagelse af klubben kan først ske, når det 
skyldige kontingentbeløb og de omkostninger, klubben måtte have haft i anledning af den 
manglende kontingentbetaling, er betalt. Såfremt det skyldige beløb er betalt inden seks måneder 
efter forfaldsdagen, kan genoptagelse ske uden betaling af nyt indskud. Bestyrelsen kan, når 
særlige forhold gør sig gældende, gøre undtagelse fra denne bestemmelse. 

Forslag til ny formulering: 

g 3. Medlemskategorier, indskud, kontingent 

Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier og det årlige kontingent for hver medlemskategori. 
Bestyrelsen fastsætter endvidere indskuddets størrelse. 

Et medlem, som i mere end tre måneder efter forfaldsdagen undlader at betale kontingent, 
mister automatisk sit medlemskab i klubben. Genoptagelse i klubben kan først ske, når det 
skyldige kontingentbeløb og de omkostninger, klubben måtte have haft i anledning af den 
manglende kontingentbetaling, er betalt. Såfremt det skyldige beløb er betalt inden seks måneder 
efter forfaldsdagen, kan genoptagelse ske uden betaling af nyt indskud. Bestyrelsen kan, når 
særlige forhold gør sig gældende, gøre undtagelse fra denne bestemmelse. 

Bestyrelsen kan meddele et medlem kontingentfritagelse for en kortere eller længere periode. 
Begrundelsen herfor skal være, at et medlem er udnævnt til æresmedlem i klubben eller at et 
medlem gennem sin støtte til eller arbejde af enhver art for klubben på særlig vis bidrager til 
klubbens drift og udvikling. 

--- 000 -- 
Mogens Andersen motiverede ændringsforslaget med, at der i tilknytning til det fremtidige salg af 
de i beretningen omtalte jubilæumssponsorater, hvor der forudbetales kontingent i 10 år, og der 
dermed indgår kontingentfritagelse i en tilsvarende årrække, ønskes at dette også er 
vedtægtsbestemt. 

Peter Svendsen nævnte, at der tidligere - f.eks. i forbindelse med længevarende sygdom - havde 
været givet kontingentfritagelse, og forespurgte, om dette ikke burde indføjes ved samme 
lejlighed. 

Finn Dahl Jensen og Birgit Lauridsen var af samme opfattelse. 

Mogens Andersen svarede, at i de tilfælde, hvor der har været henvendelser om noget sådant, er 
det blevet händteret individuelt. 

Dirigenten påpegede, at det, der skal tages stilling til på generalforsamlingen, er det stillede 
forslag og ikke noget andet. 

Mogens Andersen lovede, at det til næste års generalforsamling overvejes, hvorvidt der skal ske 
yderligere tilretning. 
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Nikolaj B. Dall ønskede oplyst, om der laves notat om, hvem der er æresmedlemmer, og hvem 
der fär kontingentfritagelse i ovrigt. 

Mogens Andersen oplyste, at de nuværende æresmedlemmer er kendte. Dirigenten tilføjede, at 
opbevaring af oplysning om kontingentfrihed ville være i strid med Persondataforordningen. 

Dirigenten ønskede herefter forslaget om vedtægtsændringen sat til afstemning. Han gjorde 
opmærksom på, at der skulle mindst 2/3 flertal til, for at vedtægtsændringen var vedtaget. 

Niels Wulff forespurgte herefter, om der var nogen af de tilstedeværende, der stemte imod. Det 
var der ikke. På spørgsmålet om, hvorvidt, der var nogen, der kunne stemme for forslaget, var 
der fuld opbakning, og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget enstemmigt. 

Ad. 5. Forslag fra medlemmer 

Dirigenten kunne oplyse, at der inden den vedtægtsbestemte frist den 15. februar ikke var 
kommet forslag fra medlemmerne. 

Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Efter turnus var folgende pä valg i är. 

• Carsten Jensen 
• Søren Brandstrup 
• Verner Veedfald 

Som meddelt i indkaldelsen til generalforsamlingen, ønskede Carsten Jensen ikke genvalg, 
medens såvel Søren Brandstrup som Verner Veedfald var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog 
genvalg af Søren Brandstrup og Verner Veedfald. 

Vedtægterne giver mulighed for en bestyrelse bestående af op til 7 medlemmer. Bestyrelsen 
ønsker at udvide den nuværende bestyrelse fra 6 til 7 medlemmer, og foreslog derfor nyvalg af 

• Karen Søegaard 
• Jannik Wulff 

Begge har været tilknyttet bestyrelsen som komiterede medlemmer gennem en periode. 

Da der ikke kom andre forslag fra generalforsamlingen var Søren Brandstrup, Verner Veedfald, 
Karen Segaard og Jannik Wulff derfor valgt - alle for en 2 ärig periode. 

Ad. 7 Valg af suppleanter i bestyrelsen 

P valg var: 

• Preben Pedersen 

som ikke ønskede genvalg. 

Som ny suppleant foreslog bestyrelsen 

• Nikolaj B. Dall 

Da der ikke kom andre forslag, blev Nikolaj B Dall valgt som suppleant for en 2 ärig periode. 
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Ad. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

p valg som revisor var 

• Jens Overgaard 

Som var villig til genvalg. Der kom ikke andre forslag, så Jens Overgaard var derfor valgt for en 
ny 2 ärig periode. 

På valg som revisorsuppleant var 

• Arvid Demant 

som også var villig til genvalg. Da der heller ikke her fremkom andre forslag, var Arvid Demant 
genvalgt som revisorsuppleant for en ny 2 rig periode. 

Ad. 9. Eventuelt 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger under dette dagsordenspunkt. 

Hans Nielsen opfordrede til, at de teesteder, der skal bruges på den kommende vinterbane, gøres 
mere plane, end det havde været tilfældet i afvigte vinter. 

Han opfordrede i øvrigt bestyrelsen til at arbejde for, at klubben kunne komme med i et 
golfsamarbejde med andre golfklubber ligesom i det nuværende XL samarbejde, men denne gang 
med klubber, der ligger nordpå i forhold til Viborg. 

Orla Nielsen havde konstateret, at mange efterlader affald fra snus (og cigaretter) på banen og 
opfordrede til, at man henstiller til medlemmerne, at man benytter affaldsstativerne. 

Mogens Andersen tilføjede, at vi også observerer tom emballage i form af øldåser og 
spiritusflasker, der undertiden findes langs vejen fra golfklubben. Vi kommer gerne med en 
henstilling om begge emner. 

Bent Haugaard kom igen ind på presset på banen, som betyder, at der ikke kan reserveres 3-4 
starttider forud for regionsgolfen på deres spilledage. Da der spilles hulspil, lober man ofte op i 
foran gående spillere, som om mandagen typisk er juniorer eller spillere fra klub 37. Det burde 
efter hans mening være muligt at blokere nogle tider, så problemet minimeres. 

Hans Nielsen støttede Bent Haugaard i ønsket, idet han oplyste, at andre klubber godt kunne 
finde ud af at blokere 3 tider før matcherne. 

Søren Brandstrup svarede, at det er svært at flytte juniorerne fra om mandagen, så en løsning 
kunne være, at man kombinerer 9-hullers sløjfen og 18-hullers slojfen, når der spilles regionsgolf 
om mandagen. 

Søren Brandstrup og Mogens Andersen lovede, at bestyrelsen vil se på problemstillingen. 

Mette Thomsen opfordrede til, at man også ser på problemet med, at der reserveres et for stort 
antal tider i forhold til det faktiske deltagerantal i juniorernes turneringer og i klubber i klubbens 
tuneringer. 

Søren Brandstrup var enig i, at det er et generelt problem, at der bookes for mange tider, og at 
turneringslederne ikke altid sørger for at få hævet blokeringer, der ikke er behov for den 
pägaeldende dag. 
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Dirigenten forespurgte, om der var yderligere kommentarer. Det var der ikke. 

Afslutningsvis takkede Mogens Andersen Niels Wulff for veludfrt opgave som dirigent og 
overrakte ham et par flasker som tak for indsatsen. 

Generalforsamlingen blev herefter haevet. 

Klokken var 20.35. 

Verner Veedfald 
Referent 

s 
Dirigent 
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