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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Onsdag, den 1. september 2021 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerrergaard Jensen (ABJ) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 Sponsoransvarlig Ole Dalsgaard Sørensen (ODS) 
 Turneringsansvarlig Jannik Wulff (JW) 
 Baneudvalgsformand Karen Søegaard (KS) 
 
 Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 Træner  Niels Erk Hansen (NEH) 
 
 
21-018 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. maj blev godkendt og underskrevet. 
 
 
21-019 Budgetopfølgning pr. 30.06.2021 og estimat juli/august 2021. 
 

 MA gennemgik overordnet det udsendte budgetmateriale. Bestyrelsen har tidligere 
fået tilsendt budgetopfølgningen efter årets første 6 måneder, og den seneste 
rapport viste udviklingen i månederne juli og august samt en opfølgning for den 
samlede periode år til dato. 
 
Overordnet set er der ikke indtrådt hændelser, der skulle indikere, at det ikke fortsat 
er muligt at nå et årsresultat i størrelsesordenen tDKK 400 – 450 svarende til det 
oprindelige budget. 
 
Der kan knyttes følgende kommentarer til enkelte af regnskabsposterne: 
 
Kontingentindtægterne afviger positivt efter årets første 8 måneder med tDKK 12. 
Dog vil der ske et mindre fald i kontingenterne i starten af september måned, idet 
det desværre har været nødvendigt at slette godt 20 medlemmer, som det – efter 
flere rykkere – ikke har været muligt at inddrive kontingentet fra. Det er dog vores 
forventning, at der fortsat i årets resterende måneder vil være så tilpas stor tilgang 
af nye medlemmer og af prøvemedlemmer, som er klar til at tegne et egentligt 
medlemskab, at årets mål om tDKK 6.300 skønnes realistisk at opnå. 
 
Sponsorindtægterne ligger lidt under budgettet som følge af, at et par af vore 
tidligere sponsorer ikke har forlænget sponsoratet for indeværende år, ligesom der 
ikke har været indtægter fra tøjsponsorer, idet der ikke er indkøbt tøj til eliten i 
samme omfang som tidligere. 
 
Under diverse indtægter er der en positiv afvigelse på tDKK 26, som hidrører fra salg 
af 3 gamle greenklippere samt af et bidrag fra OK, som afregner et mindre beløb, 
når medlemmerne køber brændstof hos olieselskabet OK. 
 
De samlede indtægter fra salg af banen ligger stort set på budget efter udgangen af 
august måned. Når det gælder greenfee har der i juli og august været en pæn 
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tilvækst. Ikke mindst Golfhotellet leverer mange gæster. Siden årsskiftet har hotellet 
således sendt 415 gæster til os. Der er nu også indgået aftaler med både Paladshotel 
og det nye Peak 12 Hotel, som vi forventer vil sikre en yderligere greenfeeindtægt. 
 
Indtægterne fra udlejning af buggies vokser stille og roligt, men ligger stadig lidt 
under budget. Der er en trend i retning af, at flere og flere gæster også ønsker at 
leje buggies, og der er netop indkøbt nye batterier til 2 af de ældre buggies, som 
herefter igen skulle være fuldt funktionsdygtige. MA orienterede om, at vi har bedt 
om et tilbud på indkøb af yderligere 3 nye Garia buggies til levering i foråret 2022. 
 
I den forbindelse føjede MA til, at vi nu søger om byggetilladelse, så der bliver 
mulighed for at lave en tilbygning på det ældste lockerrum (tættest på putting 
greenen). Tilbygningen, der skal ske mod vest over mod hul 27, skal dels sikre flere 
lockerrum med elpladser, som efterspørges meget, og dels sikre, at der bliver plads 
til parkering af 3-4 buggies mere under tag. 
 
Samlet for årets første 8 måneder ligger lønningerne til medarbejderne på banen 
marginalt under budget. Den faste løn ligger dog lidt over budget som følge af, at et 
par af de deltidsansatte greenkeepere startede lidt tidligere på sæsonen, end 
oprindelig budgetteret. Samtidig har der været større indtægter fra lønkompensation 
modtaget under corona tilskudsordningerne end budgetteret. 
 
Når det gælder udgifterne til drift af banen, ligger disse samlet lidt over budget, men 
med store forskydninger de enkelte konti imellem. Her skal specielt fremhæves 
udgifterne til indkøb af gødning, som overstiger budgettet med tDKK 75. Banen har 
et erkendt behov for tilførsel af mere gødning, end der tidligere er brugt. MA 
orienterede om, at en af vore leverandører af gødning har varslet en prisstigning til 
næste år på 50 pct. Der er derfor indgået aftale med denne leverandør om indkøb af 
et større parti gødning til levering næste år til uændret pris og med udskudt betaling 
til starten af 2022. 
 
Udgifterne til indkøb af sand og jord ligger marginalt over budget. Udgiftsforhøjelsen 
kan henføres til, at der nu hyppigere vertikalskæres og topdresses greens, end det 
tidligere har været tilfældet.  
 
Vandafgiften ligger marginalt over det budgetterede, men det forventes, at vi kan 
holde os inden for budgettet for hele året. 
 
Med hyppigere klipning af fairways og mere intensiv pleje i øvrigt, vil forbruget af 
brændstof også stige. For året ligger udgiften på budget, men der må forventes en 
mindre overskridelse for året. 
 
Der har år til dato ikke været udgifter til driften af drivingrangen, idet det 
budgetterede indkøb af nye bolde ikke er blevet effektueret som følge af store 
forsinkelse fra leverandørens side. Det er nu forventningen, at boldene leveres først i 
september måned. 
 
Udgifterne til golfspil, der indeholder udgifter til trænerløn og til elite- og 
ungdomsafdeling mv. ligger tDKK 98 under budget. Som nævnt er der i år ikke sket 
indkøb af ekstra tøj til eliten, hvilket har betydet en betydelig besparelse, ligesom 
der været større indtægter i form af lønkompensation end vi forventede, da 
budgettet blev lagt. 
 
Udgifterne til turneringer og aktiviteter ligger også under budget. En del kan 
forklares ved, at den budgetterede fest ved åbningsturneringen ikke blev afholdt. 
Som det senere fremgår, besluttede bestyrelsen på mødet, at der skal afholdes en 
fest i forbindelse med afviklingen af afslutningsturneringen lørdag den 16. oktober. 
 



 

 3 

Udgifterne til drift af klubhuset ligger efter 8 måneder tDKK 31 over budget. Her kan 
hovedparten henføres til udskiftning af leverandør af rengøringsartikler, som har 
betydet yderligere udgifter til udskiftning af affaldsspande, håndklæderuller, 
dispensere mv. Det er forventningen, at det på sigt bliver en billige løsning i det 
daglige med den nye leverandør. 
 
Foreningsudgifterne ligger samlet tDKK 10 over budget. Her kan tDKK 22 henføres til 
yderligere udgifter til kontingent til DGU. Dels som følge af et større antal 
medlemmer i klubben, dels som følge af, at det på DGU’s repræsentantskabsmøde 
blev besluttet at hæve kontingentsatserne med virkning fra årets start. 
 
Når det gælder drift af sekretariatet, ligger omkostningerne samlet tDKK 109 over 
budget. De største overskridelser hidrører fra udgifterne til hjemmesiden, hvor en 
nødvendig, men ikke forudset teknisk omlægning betød ekstra udgifter på tDKK 18. 
Hertil kommer indkøb af 2 sæt nye batteripakker til 2 buggies. Dette kostede tDKK 
16, som ikke var budgetteret, og endelig er der brugt tDKK 29 yderligere på 
annoncering. Der har været indrykket annoncer i Jyllandsposten af flere omgange og 
i Golfmagasinet for at promovere klubben og gøre reklame for vores specielle 
greenfeetilbud samt for vort samarbejde med Golfhotellet. Vi kan se, at mange 
gæstespillere benytter sig af begge dele, så vi mener udgiften kan retfærdiggøres. 
 
Som nævnt tidligere er det vort bedste skøn efter årets første 8 måneder, at 
forventningen om et positivt resultat for året på i størrelsesordenen tDKK  400-450 
stadig synes inden for rækkevidde. 
 
Likviditetsmæssigt er der for nærværende trukket godt tDKK 500 på klubbens 
kassekredit. Dette er en forbedring på et par hundrede tusinde kroner i forhold til 
samme tidspunkt sidste år.  
 
 

21-020 Evaluering af generalforsamling 
 

 Der var en kort drøftelse af forløbet af generalforsamlingen, som denne gang blev 
afholdt i juni måned, da det på grund af forsamlingsforbud ikke var muligt at 
overholde vedtægternes bestemmelse om afvikling af ordinær generalforsamling 
inden udgangen af marts måned. 
 
På generalforsamlingen havde der været negative bemærkninger til belastningen på 
banen og forslag om tvungen sammenlægning af bolde til 4-bolde i 
spidsbelastningstiderne i weekenden. 
 
Det er fortsat bestyrelsens holdning, at der ikke skal indføres tvang om 
sammenlægning af bolde, men at man gerne ser, at spillerne selv finder ud af at 
koble sig på bolde, hvor der er plads. 
 
I den forbindelse nævnte MA, at der netop var kørt en statistik over ”no shows” i 
august måned, hvor spillere med mere end 5 ubekræftede tider var selekteret ud. 
MA føjede til, at der var skrevet direkte ud til disse medlemmer om, at det er 
uacceptabelt, at reserverede tider ikke slettes, hvis de ikke benyttes eller bekræftes, 
når man møder frem. 
 
Bestyrelsen var helt enig i, at det er uacceptabelt, at tiderne ikke bekræftes eller 
slettes, da det giver et falsk billede af belastningen. Der var enighed om, at antallet 
af ”no shows” følges, og at en negativ udvikling kan medføre indførelse af 
sanktioner.  
 
 

21-021 Renovering og udvidelse af anlægget 
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 Lockerrum 
 

 Facaderenoveringen på vore lockerrum er i fuld gang, og 2 af de 3 bygninger er nu 
næsten færdige. Når de 2 er færdigrenoveret udvendigt, afventer igangsætning af 
renoveringen af facaden på det sidste lidt. Jfr. tidligere skal der søges byggetilladelse 
til at foretage en udvidelse af det ældste lockerrum tættest på puttinggreenen. 
 
En udvidelse af dette lockerrum vil skabe plads til yderligere udlejningsrum. 
Indretningen af det nye rum skal revurderes i forhold til det nuværende. Der var dog 
enighed om, at der skal skabes plads til flere el-skabe, som er en mangelvare pt. 
 
 
Aftale med ERIK Arkitekter 
 
MA orienterede om, at der netop er indgået aftale med ERIK Arkitekter om 
udarbejdelse af projekt og tegningsmateriale for ombygning af vort klubhus. Der er 
samtidig indgået aftale med landinspektør om registrering og opmåling af den 
bestående bygningsmasse, udenoms arealer og p-plads til brug for udarbejdelse af 
de konkrete tegninger. 
 
FU (Forretningsudvalget) har afholdt det første byggemøde med arkitekten og 
præciseret, at den nye lounge skal være et opvarmet lokale. Arkitekten gav udtryk 
for, at dette kan give lidt byggetekniske udfordringer, idet tilstanden af soklen på det 
gamle stuehus ikke er kendt. 
 
MA føjede til, at Jesper Thybo har indvilget i at bistå os under byggeprocessen og 
fungere som byggeleder med kontakt til og koordinering  af relevante leverandører 
af håndværksydelserne. 
 
På byggemødet med arkitekten anførte vi, at det er ønsket, at byggeriet kan 
igangsættes i løbet af november måned med en forventet færdiggørelse omkring 1. 
maj 2022. Ønsket blev ikke afvist som urealistisk, men det afhænger naturligvis 
meget af muligheden for at få leveret byggematerialer og finde håndværkere med tid 
til opgaven. 
 
 

21-022 Medlemssituationen 
 

 Til brug for mødet havde VV udarbejdet den sædvanlige oversigt over 
medlemsantallet fordelt på medlemskategorier. Oversigten blev kort  gennemgået. 

 
 På trods af, at der netop er blevet slettet et større antal medlemmer som ikke har 
ønsket at forblive i klubben og derfor ikke har betalt kontingent for 2021, så viser 
tallene, at der netto er kommet yderligere 106 medlemmer til siden årsskiftet, 
hvilket må siges at være særdeles tilfredsstillende. Samlet er medlemstallet nu 1.428 
inkl. 52 passive medlemmer. 
 
 

21-023 Orientering fra FU (Forretningsudvalget) 
 
 
 Pres på banen – blokeringer ved gunstarter – Ready Golf 
 

For at sikre et bedre flow på banen kan vi kun opfordre til, at der spilles efter 
principperne i ”Ready Golf”, så man kommer hurtigt frem til sin bold og slår, når man 
er klar.  
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Vi hører enkelte gange fra medlemmer, at man føler det som et problem, at der er 
mange blokeringer på vores bane som følge af de mange gunstarter, som vore 
”klubber–i-klubben” har hen over ugens forløb. 
 
Der var en drøftelse af problemstillingen baseret på udtræk over antal deltagere, 
som PMN havde lavet for de turneringer, der havde været afholdt siden starten af 
året. Det kan konstateres, at der har været et meget svingende antal deltagere til 
”klubber-i klubbens” ugedags turneringer. 
 
Dette gør det særdeles svært at lave tilstrækkeligt afgrænsede blokeringer, da 
klubberne ikke på forhånd kan meddele, hvor mange spillere, de bliver. 
 
Da startlisterne laves sent i forhold til spilledagen, får sekretariatet ofte sent - hvis 
overhovedet – besked om, at der kan slettes en del af blokeringen, hvilket ikke er 
befordrende for, at andre – herunder greenfeespillere – kan booke en tid. 
 
Synspunktet i bestyrelsen er, at der skal være krav om, at der ved 
formiddagsturneringerne altid laves ”baglæns gunstart”, så alle spillere passerer 
banens hul 1 så hurtigt som muligt. Herved skal der blokeres mindst muligt. 
 
Det vil være befordrende, at man kunne fremrykke tidspunktet for seneste tilmelding 
og dermed for udarbejdelsen af startlisterne, så antal starthuller er kendt, og der 
derfor tidligere kan frigives tider. 
 
Gunstarter er medvirkende til at sikre det sociale aspekt i Viborg Golfklub, hvor man 
samles efterfølgende til fælles spisning og præmieoverrækkelse. Dette er nok ret 
unikt i forhold til andre klubber og skal bevares, hvis muligt. 
 
Det bør dog samtidig være et krav for opnåelse af ret til en gunstart, at man faktisk 
samles efterfølgende til en fælles aktivitet. Ellers bør der kun være mulighed for 
bookning af tider på lige fod med andre. 
 
Bestyrelsen bakkede op om, at der er et behov for opstramning, og bemyndigede FU 
til at kontakte ”klubber-i-klubben” for en drøftelse af, hvorledes vi fremadrettet 
skaber en situation, som alle kan leve med, men som samtidig sikrer, at 
blokeringerne ikke tager overhånd og bevirker, at medlemmer og gæster søger 
andre steder hen for at spille. 
 
 
Godkendelse efter Ligningslovens §8a. 

 
MA orienterede om, at vores opfordring om at donere minimum kr. 200 pr. medlem 
med det sigte at kunne blive godkendt efter Ligningslovens § 8a, så der skabes 
mulighed for skattemæssigt fradrag for donationer, nu var godt og vel nået, idet 
mere end 100 medlemmer havde indbetalt beløbet og afleveret underskrevet 
tilsagnsblanket. 
 
Vi indsender nu snarest listen med bidragyderne til Skattestyrelsen med anmodning 
om officiel godkendelse som velgørende forening.  
 
 
Investeringer – vertikalskærer og overdækning af depoter i 
greenkeepergården 
 
   
MA oplyste, at der er bestilt en ny vertikalskærer til brug for bearbejdning af vore 
fairways. Vertikalskæreren er 3-ledet og vil derfor bedre kunne følge banens 
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konturer, end den vertikalskærer, vi tidligere på sæsonen havde på prøve. Maskine 
leveres i næste uge. 
 
 
Til topdressing af vore greens bruges ovntørret sand, som er ganske bekosteligt. Det 
er vigtigt, at sandet er tørt, når det strøs på greens, så det falder naturligt ned i 
græsset. Det er derfor et ønske fra greenkeeperne, at der etables en overdækning 
ved sanddepoterne i greenkeepergården. Der var enighed om at gå videre og få 
indhentet et tilbud på etablering af en presenningsoverdækning. 
 
 
Strategi for arbejdet med sponsorater. 
 
MA orienterede om, at ODS havde indvilget i at være den bestyrelsesansvarlige i 
relation til sponsorater. ODS vil få det overordnede ansvar sammen med Claus 
Hermann. ODS har en ambition om at revurdere vores pallette af sponsorater – 
herunder hvad de forskellige profileringsmuligheder kan og bør koste. MA vil indtil 
videre tillige indgå i denne proces. 
 
 
Afslutningsturnering – klubfest 
 
Der var ikke mulighed for at arrangere en fest i forbindelse med åbningsturneringen 
på grund af forsamlingsforbud. Der er senest afholdt klubfest i forbindelse med 
åbningsturneringerne i 2018 og 2019. 
 
Derfor foreslås det nu, at der arrangeres en fest i forbindelse med 
afslutningsturneringen lørdag den 16. oktober. MA oplyste, at der ar reserveret 
musik, og at cafeen er sat i gang med at finde en pris på en god 3-retters menu. 
 
Bestyrelsen var enig i, at dette var en god ide, og vi arbejder videre med tanken. Det 
er planen, at selve turneringen afvikles om formiddagen med en let forplejning 
undervejs, medens festen begynder kl. 18.00 i cafeen startende med 
præmieoverrækkelse efter dagens turnering. Der vil snarest i et nyhedsbrev blive 
reklameret for dette arrangement, som vil være med deltagerbegrænsning af hensyn 
til pladsen i cafeen. 
 
 
Par 3 banen 
 
PK oplyste, at der stadig mangler lidt tilretninger på den udvidede par 3 bane. Et par 
teesteder skal således flyttes, og et par bunkers skal slettes. Ellers fungerer banen i 
fuldt omfang, og det er indtrykket, at banen falder i spillernes smag. ABJ føjede dog 
til, at banen ikke er let. Flere nybegyndere synes således 9-hullers sløjfen er lettere 
end par 3 banen. Specielt greens opleves svære. 
 
 
Erhvervsklubben 
 
Erhvervsklubben har senest været samlet i forbindelse med en tur til Holstebro 
Golfklubs flotte bane i Råsted i starten af juni måned. MA oplyste, at næste 
arrangement er den 14. september, hvor Kim Jensen åbner dørene til sin virksomhed 
Airmaster i Aars. Der er først en lille 9-hullers turnering på banen i Aars.  
 
Den årlige julefrokost er planlagt til den 8. december. 
 
 
Planer for baneudvalget. 
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KS og PK har udarbejdet et forslag til en ændret sammensætning af baneudvalget, 
hvor der for nærværende er et stort sammenfald af medlemmer mellem baneudvalg 
og bestyrelse. 
 
For at give medlemsskaren bedre mulighed for at bidrage med synspunkter omkring 
banens udvikling, foreslås det, at udvalget omdannes til et forum, hvor de enkelte 
”klubber–i-klubben” får mulighed for at blive repræsenteret og kan komme med 
deres ønsker til banens layout og stand. 
 
PK og KS vil her have mulighed for at give en orientering om og en begrundelse for 
de mere tekniske aspekter i banens drift og vedligeholdelse. 
 
Forslaget har netop været drøftet i baneudvalget, som har sagt god for ændringen, 
og bestyrelsen så også kun positive aspekter heri, hvorfor der arbejdes videre med 
forslaget.    
 
 Det nye forum vil ikke kunne træffe de store beslutninger, som fortsat skal vendes 
med bestyrelsen.   
 
KS oplyste, at klubbens Virksomhedsplan skal tilrettes svarende til den nye struktur. 
Det samme gælder klubbens vedtægter. 
 
 
Certificering 
 
Under dette punkt orienterede MA om, at det var besluttet at Viborg Golfklub fortsat 
skal arbejde på at kunne forny sin GEO-certificering. PK og Ole Riger Kusk arbejder 
med opgave. Der var opbakning til beslutningen. 
 
 

21-024 Rapportering fra udvalgene 
 

 Fra baneudvalget orienterede KS indledningsvis om, at en selvbestaltet gruppe 
under navnet Øst for Paradis arbejder med naturudvikling i et stort område øst for 
søerne, herunder golfklubbens område, idet man ønsker dette område underlagt en 
”status quo” fredning. 

 
KS er indkaldt til et møde med en af initiativtagerne for at få en nærmere 
redegørelse for tankerne og eventuelle konsekvenser. FU deltager i dette møde. 
 
På baneudvalgsmødet tidligere på ugen var der kommet forslag om at etablere en 
egentlig sti over hul 27, hvor den nuværende trafik til par 3 banen betyder et stadigt 
slid, der umuliggør at græsset kommer til at gro foran greenen.  
 
”Frugtplantagen” i området mellem hul 23 og hul 25 er i dag afgrænset af et hegn, 
og der er blå pæle omkring området. Det blev besluttet at hegnet og pælene nu 
fjernes, og at området mellem træerne får lov til at gro til. 
 
På hul 26 flyttes out of bounds pælene ved det nye hegn, der er opført for at undgå 
at bolde slås fra drivingrangen over på hul 26.  
 
Fra turneringsudvalget oplyste JW om, at der siden sidste møde var afviklet 2 
klubturneringer – henholdsvis Kaffe Kop’en med 95 deltagere og Mr. Johs 
turneringen med 82 deltagere. 
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Klubmesterskaberne afvikles over 2 weekender, denne gang den 4.-5. og den 18.-
19. september. 59 spillere var tilmeldt. Selv om deltagerantallet er lavt, er det dog 
det højeste i 5 år. 
 
ABJ forslog, at konceptet omkring klubmesterskaberne revurderes for at få et større 
deltagerantal. JW havde hørt ønsket før. Der vil blive set på konceptet. 
 
ABJ oplyste fra begynderafdelingen, at der havde været afholdt info-aften for nye 
spillere, hvilket ligeledes havde været tilfældet for nytilkomne spillere i Klub 37. Her 
havde man brugt en del tid på at orientere om mulighederne for deltagerne i denne 
gruppe. Det var blevet præciseret, at mulighederne for træning gælder det år, man 
får mulighed for at træde ind i gruppen, samt året efter. 
 
SB orienterede om, at vores 1. hold hos herrerne glædeligt havde vundet deres pulje 
og nu skulle spille oprykningsspil mod Aarhus om oprykning til 1. division. 
Oprykningsspillet finder sted på banen i Rold Golfklub i næste weekend. 
 
På damesiden havde 1. holdet desværre spillet uafgjort i 3 kampe. Kampe, som lå til 
at blive vundet. Holdet forbliver dog i 1. division. 
 
   
 
 

21-025 Rapportering fra chefgreenkeeper og træner 
 

NEH nævnte, at der til tider er så stort pres på udslagsstederne på drivingrangen, at 
det bør overvejes, om der igen skal laves mulighed for udslag fra måtter på volden 
ved skovenden af drivingrangen. 
 
PK orienterede om de tekniske udfordringer, der var med styringssystemet til 
vandingsanlægget. Leverandøren undersøger nu anlægget for fejl, men det har 
betydet, at det har været nødvendigt at lukke for vandet i en periode, hvor det 
samtidig har været umuligt at vande greens og teesteder. Det forventes at der er 
vand på anlægget igen en af de allernærmeste dage.  
 
I uge 38 vil vore greens på alle 3 sløjfer blive prikket. Planen er lavet under 
forudsætning af gunstigt vejrlig og kan blive ændret, hvis vejret ikke arter sig 
optimalt. Der prikkes på 9 huls sløjfen. Prikningen varer 1 dag, hvorefter 
banekombinationerne ændres, så man kan fortsætte på nye 9 huller dagen efter.  9 
huls banen vil være lukket, medes prikningen finder sted. 
 
KS orienterede herefter om, at man nu er begyndt at se på vore greens tilstand på 
samme måde, som vore fairways tidligere er blevet analyseret mht. omfanget af 
filtlag og kompression på de enkelte greens. 
 
Analysearbejdet vil på sigt blive udvidet til også at omfatte variationen i græsarter 
og tokimbladede arter. 
 
Endelig kunne ODS fra cafeudvalget oplyse, at cafeen nu har fået ansat dygtige 
medarbejdere i både køkken og ved skranken. Der er stor ros til madens kvalitet fra 
både medlemmer og greenfee spillere. Flere kommer nu for at spise i cafeen i løbet 
af dagen og om aftenen. Også nogle, som ikke plejer at komme her. Det er 
glædeligt. 
 
 

21-026 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette dagsordenspunkt. 
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