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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
Tid: Onsdag den 15. december 2021 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) (Deltog virtuelt) 
 Sponsoransvarlig Ole Dalsgaard Sørensen (ODS) 
 Turneringsansvarlig Jannik Wulff (JW) 
 Baneudvalgsformand Karen Søegaard (KS) 
  
  
Bestyrelsesmødet blev afholdt uden deltagelse af chefgreenkeeper, træner og sekretær. 
 
 
21-027 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. september blev godkendt og underskrevet. 
 
 
21-028 Budgetopfølgning pr. 31.10.2021 
 

 Efter udgangen af årets første 10 måneder må vi erkende, at udviklingen ikke har 
været helt så positiv, som vi havde forventet. Samlet set er resultatet således tDKK 
111 dårligere, end vi har budgetteret. MA gennemgik kort hovedårsagerne hertil. 
 
Overordnet hører det med til forklaringen på det lavere resultat, at flere af 
afvigelserne er konsekvenser af egne beslutninger, så når forklaringen herpå 
kommer med, må vi sige, at vi er tilfredse med resultatet.  
 
Når det gælder kontingentindtægterne ligger disse tDKK 53 under det budgetterede 
niveau. Der er realiseret tDKK 6.246 i kontingentindtægter. Årets budget på tDKK 
6.300 nås derfor ikke helt. 
 
Hovedårsagen er, at mange nybegyndere venter med at melde sig ind – enten til der 
sidst på året kan opnås klækkelige rabatter eller venter til året efter man faktisk er 
klar til at opnå et egentligt medlemskab. 
 
En anden grund er, at der i foråret blev indmeldt mange ynglinge, hvoraf flere 
desværre ikke efterfølgende betalte kontingentet. Vi har derfor måttet tilbageføre 
kontingentindtægter som følge heraf. 
 
Sponsorindtægterne ligger tDKK 71 under budgettet efter udgangen af oktober. Vi 
har mistet et par sponsorer, og der har i året ikke været indtægter fra tøjsponsorer, 
da der ikke er indkøbt nyt tøj til elitespillerne. Når der sidst på året faktureres 
yderligere et par sponsorer, når sponsorindtægterne for hele året dog næsten 
niveauet forudsat i budgettet. 
 
Indtægterne fra salg af banen ligger for de første 10 måneder samlet på niveau med 
budgettet. Greenfee indtægterne ligger tDKK 22 over budget, og for hele året når vi 
et indtægtsniveau herfra på over tDKK 700. Også indtægterne fra XL golf afviger 
positivt med tDKK 33. Derimod må vi konstatere, at indtægterne fra udlejning af 
buggies ligger tDKK 20 under det forventede.  
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På omkostningssiden udgør udgifterne til løn til banepersonalet samt til drift af banen 
betydelige beløb. 
 
Når det gælder lønudgifterne, ligger disse for årets første 10 måneder dog samlet set 
på budget. Det skal dog hertil siges, at klubben har modtaget tDKK 74 i 
lønkompensation, så der er faktisk en negativ afvigelse. En forklaring er, at 2 af de 
ansatte startede i foråret lidt før, det var forudsat i budgettet. Desuden har der 
været negative afvigelser på lønrelaterede udgifter herunder bl.a. 
uddannelsesbidrag. 
 
Udgifterne til drift af banen afviger samlet negativt med tDKK 105. Her kan de 
væsentligste overskridelser relateres til egne beslutninger om at øge indsatsen 
omkring forbedring af banen, når det gælder kvaliteten af greens og fairways. 
Udgifterne til gødning, frø, sand og leje af materiel ligger således samlet tDKK 124 
over budget. 
 
Udgifterne til golfspil afviger positivt med tDKK 82. Hovedårsagerne hertil er, at der 
er modtaget tDKK 64 i lønkompensation, samt at der er en besparelse på udgifterne 
til eliten primært som følge af, at indkøb af tøj er udskudt. 
 
Driften af klubhuset afviger negativt med samlet tDKK 53. Udgifterne til rengøring 
afviger negativt med tDKK 20 som følge af, at rengøringsarbejdet nu også omfatter 
visse områder i greenkeepergården samt i Teeboxen. Samtidig må det konstateres, 
at udgifterne til forbrug af vand og varme er stigende. 
 
Foreningsudgifterne og udgifterne til løn på sekretariatet ligger på niveau med det 
budgetterede. Udgifterne til DGU er dog stigende, dels som følge af flere medlemmer 
dels som følge af, at DGU i 2021 har foretaget en opjustering af kontingentsatserne 
gældende for hele året. 
 
Udgifterne til drift af sekretariatet afviger samlet negativt med tDKK 96. Her er 
hovedårsagen ikkebudgetterede udgifter til en opdatering af klubbens hjemmeside, 
indkøb af nye batteripakker til 2 af vore ældre buggies samt øgede udgifter til 
annoncering. 
 
Som nævnt indledningsvis ligger det samlede resultat for årets første 10 måneder 
tDKK 111 under det budgetterede. Det er vort bedste skøn, at resultatet for hele året 
vil komme til at ligge i niveauet tDKK 300-350. 
 
 

21-029 Budgetudkast for 2022. 
 

Det første budgetudkast for regnskabsåret 2022 er nu udarbejdet, og dette viser et 
positivt resultat på tDKK 422. MA gennemgik de overordnede poster og 
forudsætningerne for budgetteringen. 
 
Budgetteringen af kontingentindtægterne for 2022 har taget udgangspunkt i 
medlemsniveauet opgjort i november samt hensyntagen til kendte til- og afgange 
samt kommende kendte ønsker om ændringer i medlemskategori. Dertil er der 
skønnet en tilgang af prøvemedlemmer og tilgang af nye egentlige medlemmer.  
 
Da der er erfaring for, at der kommer nogle udmeldelser, når 
kontingentopkrævningerne sendes ud, er der ligeledes foretaget et skøn for 
omfanget heraf. Samlet forventer vi med disse forudsætninger at kunne realisere 
kontingentindtægter på tDKK 6.450 i 2022. 
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Indtægterne fra sponsorer er budgetteret uændret i forhold til i år. Som det fremgår 
senere vil vi dog gennemgå mulighederne for at udvikle vore sponsorpakker samt 
gøre os overvejelser om, hvorvidt sponsorkredsen kan udvides. 
 
Når det gælder indtægterne fra salg af banen budgetteres disse også på niveau med 
indeværende år. Vi har haft mange gæstespillere i 2021. Vi håber at banens kvalitet 
og bestræbelserne på fortsat at udvikle denne kan være med til at tiltrække 
gæsterne. 
 
Udgifterne til løn til banepersonalet stiger til næste år. Dels da vi ikke kan påregne 
igen at få lønkompensation fra det offentlige, og dels da der skal indregnes de 
overenskomstmæssige lønstigninger. Der er forudsat uændret greenkeeperstab. 
 
Udgifterne til drift af banen budgetteres til et mindre fald i 2022. Hovedårsagen er, 
at leasingudgifterne vil falde, da der er udløb af en leasingkontrakt. Derimod 
fastholdes det forhøjede niveau, når det gælder udgifterne til gødning, frø, kemi og 
køb af sand/jord til brug i den daglige banepleje. Vi agter således fortsat at sætte 
øgede ressourcer ind på forbedring af vore greens og fairways. 
 
Udgifterne til drift af greenkeepergården forventes at stige som følge af de 
forventede prisstigninger på forbrug af el og varme. 
 
Udgifterne til drift af driving rangen forudsættes at stige. Primært da det er forudsat, 
at et antal af måtterne på udslagsstederne skal udskiftes i det kommende år. 
 
Udgifterne til golfspil budgetteres på niveau med indeværende år. Der forventes dog 
ingen lønkompensation til næste år, men udgifterne til bonus vil falde betydeligt, da 
antallet af prøvemedlemmer, der har meldt sig ind i 2021, ligger noget under 
niveauet for 2020. 
 
Udgifterne til drift af klubhuset opjusteres marginalt, idet der må påregnes 
opadgående udgifter som følge af den almindelige prisudvikling i samfundet. 
 
Foreningsudgifterne opjusteres ligeledes med et mindre beløb. Primært som følge af 
øgede kontingentbetalinger til DGU, da medlemsskaren forudsættes at udvikle sig 
positivt. 
 
Udgifterne til løn i sekretariatet budgetters på uændret niveau. 
 
De samlede udgifter til drift af sekretariatet skønnes at kunne nedjusteres 
beskedent. Vi forsøger at holde igen med vore annonceudgifter, og de udgifter, vi i 
år har haft til opdatering af hjemmesiden og til indkøb af batteripakker til et par 
buggies, forventer vi ikke gentager sig i 2022. 
 
For året som helhed er det bedste skøn nu, at der vil kunne genereres et positivt 
driftsresultat i størrelsesordenen tDKK 422. 
 
MA understregede, at budgettet for 2022 foreløbig skal betragtes som et udkast. Der 
bliver uden tvivl behov for at lave korrektioner i forlængelse af bestyrelsens 
strategimøde i januar. 
 
   

21-030 Kontingentsatser for 2022 
 

 Med udgangspunkt i det netop gennemgåede budgetudkast, der viser et kalkuleret 
overskud for 2022 på godt tDKK 400 kan det være svært at begrunde et behov for 
øgning af de nuværende kontingentsatser, og kontingentopkrævningerne for 2022, 
som nu er på vej ud til medlemmerne, lyder på uændret kontingent. 
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Da kontingentsatserne nu har ligget fast siden 2018, og da vi kan konstatere 
prisstigning på mange af vore forbrugsvarer og overenskomstmæssige lønstigninger, 
var bestyrelsen enig om, at der bliver behov for at varsle en kontingentforhøjelse, 
når vi ser ind i 2023.  
 
Vi forsøger hele tiden at udvikle klubben, både når det gælder banen og vore 
faciliteter i øvrigt, hvilket alt sammen koster. Derfor må medlemmerne også være 
indstillet på, at der kan blive behov for at øge indtægtsgrundlaget, når det gælder 
kontingenter. 
 
På det forestående strategimøde vil bestyrelsen drøfte, hvorledes vi får endnu mere 
ud af de produkter, vi tilbyder og de ressourcer, vi i øvrigt anvender. 
 
 

21-031 Status på udvidelse af klubhus mv. 
  

Vi har netop fra ERIK Arkitekter modtaget tegningsmateriale til brug for ansøgningen 
om byggetilladelse. Arkitektfirmaet arbejder på at færdiggøre den brandtekniske 
rapport, der skal medsendes ansøgningen. 

 
 Det er forventningen, at byggetilladelsen herefter kan sendes til Viborg Kommune 
inden jul. Da arkitektfirmaet undervejs i processen har haft kontakt til 
sagsbehandleren hos kommunen, er det forventningen, at selve ansøgningen kan 
behandles hurtigt, så vi herefter kan gå i gang med selve byggeriet. 
 
Der var en kort præsentation af enkelte af tegningerne. Der skal udarbejdes mere 
detaljerede tegninger til hovedprojektet.  
 
Bestyrelsen var enig i, at såfremt der ikke kan sikres vished for, at byggeriet kan 
afsluttes inden golfsæsonen for alvor går i gang næste år, så vil det være nødvendigt 
at skubbe igangsætningen til efteråret 2022, så medlemmer og gæster generes 
mindst muligt. 
 
 

21-032 Medlemssituationen 
 

VV gennemgik den udsendte medlemsoversigt udarbejdet med status pr. 11. 
december. I forhold til forrige opgørelse i oktober måned har der ikke været de store 
forskydninger, men netto kan der fortsat konstateres en tilvækst i medlemstallet. 

 
 Pr. 11. december var medlemstallet 1.451, når de passive medlemmer medregnes. I 
forhold til situationen ved årets indgang ligger antallet 129 højere, og i forhold til 
situationen for 2 år siden har medlemstilvæksten udgjort 264.  
 
Sædvanen tro sker der en del ændringer med virkning fra 1. januar, idet nogle 
melder sig ud og andre ændrer medlemskategori. Vi må derfor forvente et mindre 
fald i medlemsantallet, når vi passerer årsskiftet. 
 
 

21-033 Fremtidig strategi for sponsorater 
 

Forretningsudvalget (FU) og ODS har haft en indledende drøftelse af 
sponsorstrategien fremover. Der var enighed om, at emnet sættes på dagsordenen 
for strategimødet for en drøftelse af, hvorledes vore sponsorpakker kan udvikles og 
prissættes, ligesom ideer til en udvidelse af sponsorkredsen vil komme til at indgå.  
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21-034 Orientering fra FU (Forretningsudvalget). 
 
 No show 
 

Vi oplever jævnligt, at medlemmer og greenfeespillere glemmer at bekræfte deres 
tidsreservation ved indskrivningen eller i Golfbox App’en. Hvis en tid ikke bekræftes, 
er det ikke muligt efterfølgende at se, om tiden er blevet benyttet, eller om der er 
tale om manglende fremmøde. I sidste tilfælde har man således optaget en tid, som 
andre kunne have benyttet sig af.  

 
Bestyrelsen valgte derfor for nogen tid siden at sætte ekstra fokus på 
problemstillingen og sendte en mail til de medlemmer, der for en angivet periode 
havde ”No shows” og gjorde i rimeligt klare vendinger opmærksom på 
problemstillingen og mulige konsekvenser af fortsat forglemmelse. 

 
Det kan konstateres, at en del af de pågældende medlemmer har taget vores 
henvendelse noget fortrydeligt op. De pågældende har efterfølgende fået 
dokumentation for nøjagtigt de tidspunkter, der har været tale om, og de fleste har 
herefter kunnet se det relevante i problemstillingen, når de har fået en nærmere 
forklaring.  
 
Der var i bestyrelsen enighed om, at vi fortsat bør have fokus på emnet.  I 
spidsbelastningsperioder i weekenderne kan der ydereligere være behov for at en 
”starter” kontrollerer, om alle møder frem og benytter de reserverede tider.  
 
 
El ladestandere 
 
Det må konstateres, at antallet af batteridrevne biler stiger og dermed også behovet 
for, at specielt gæster men også medlemmer har mulighed for at oplade deres bil, 
når de er på anlægget. 
 
Vi har netop modtaget en skrivelse fra DGU, hvor man undersøger interessen for 
opstilling af el ladestandere i de enkelte klubber. DGU vil derefter forsøge at indhente 
et tilbud fra en leverandør på de for klubberne bedst mulige vilkår. Som 
udgangspunkt skal ladestanderne mindst være omkostningsneutrale.  
 
I relation til indkøb af el, har MA fået en henvendelse fra Norlys, som vi har haft en 
3-årig aftale med om levering af strøm (ud over det, vi selv genererer via vort 
solcelleanlæg). Der skal nu indgås en ny aftale om fremtidig levering. Ved en ny 3-
årig kontrakt vil prisen stige til det tredobbelte, og der var i bestyrelsen enighed om, 
at vi kun tegner en 1-årig aftale i håbet om, at prisen på strøm normaliseres på sigt. 
 
 
Golfbiler 
 
MA orienterede om, at vi har forespurgt Garia om prisen på levering af nye buggies. 
Vi forventer således et øget behov for buggies fremover. Prisen ligger nu over tDKK 
110 pr. stk., Hvilket er noget over det niveau, vi købte til sidst.  
 
Såfremt vi skal øge antallet af buggies til udlejning, skal vi derfor også have andre 
leverandører med i overvejelserne, hvis vi beslutter os for at lease flere buggies. 
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Tilbud om samarbejde med Herning Golfklub. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Herning Golfklub om indgåelse af en fritspilsordning 
for medlemmer af de 2 klubber. Herning Golfklub har tidligere haft en sådan ordning 
med klubben i Tange. Denne er nu opsagt. 
 
Der var i bestyrelsen enighed om, at vi ikke for nærværende ønsker at indgå i et 
sådant samarbejde, da det er vores fornemmelse, at banen i Herning ikke er særligt 
besøgt af medlemmer fra Viborg Golfklub. Banen i Herning er generelt noget 
vandlidende og flere af hullerne er lukket om vinteren. 
 
 

21-035 Rapportering fra udvalgene 
 

Fra turneringsudvalget ville JW gerne have bestyrelsens tilkendegivelse mht. 
placeringen af første spillerunde i klubmesterskaberne i 2022. I forhold til 
turneringskalenderen er der 3 muligheder. Den weekend, hvor der er 
Fyrværkerifestival, den weekend, hvor der er Made i Himmerland eller en placering, 
hvor klubmesterskaberne afvikles over 2 weekender i træk. 

 
 Der var enighed om, at en blokering af banen 2 weekender i træk ikke ville blive 
opfattet positivt af vore medlemmer, og da det tidligere har været et kritikpunkt, at 
klubmesterskaberne lå sammen med Fyrværkerifestivalen, blev beslutningen at 
lægge første runde af klubmesterskaberne i weekenden 3. - 4. september. 

 
 SB orienterede om, at juniorudvalget nu er blev udvidet med 2 kvindelige 
medlemmer, så udvalget herefter består af i alt 4 medlemmer. SB og FU er for nyligt 
blevet præsenteret for de overvejelser, som juniorudvalget har gjort sig mht. den 
fremtidige struktur for og tilrettelæggelse af arbejdet med klubbens mindste 
medlemmer. Der er tale om et meget velgennemtænkt og struktureret oplæg, som 
fortjener ros. 
 
ABJ argumenterede for, at økonomien omkring vore prøvemedlemmer ikke er særligt 
god. Der bør overvejes en prisforhøjelse. Punktet tages med i drøftelserne på 
strategimødet i januar. 
 
ABJ orienterede videre om, at 2 medlemmer af begynderudvalget havde været på 
kursus sammen med 2 medlemmer fra udvalget omkring Klub 37. Alle kom hjem 
med gode ideer til det fremtidige arbejde.  
 
Onsdagsherrerne har udtrykt ønske om at kunne få reserveret nogle tider på 9 huls 
sløjfen i ydersæsonen, hvor flere af onsdagsherrerne ikke kan nå at deltage over 18 
huller. Klub 37 har som udgangspunkt også reservationer onsdag aften. Klub 37 har 
derfor foreslået at man, når der kan blive sammenfald, i stedet spiller ”Gensynsgolf” 
med begynderne lørdag eftermiddag. Der arbejdes videre med denne tanke. 
 
ABJ kunne i øvrigt godt tænke sig, at man fik begynderforløbet struktureret noget 
bedre, så begynderne kommer hurtigere gennem et forløb, som kan resultere i et 
egentligt medlemskab.  
 
Endelig er der et ønske om, at begynderne igen kan få lov til at starte ud fra 
handicap 72 (i stedet for 54). Samtidig er der et behov for at få set på nogle af 
greens på Par 3 banen, da de vurderes for svære for mange af begynderne. 
 
KS vil gerne være med til at se på dette, men påpegede, at der er behov for at få 
beskrevet præcist, hvad der er problemet, inden greenkeeperne kan gå i gang med 
eventuelle omlægninger. SB foreslog, at nedlægge et par af de bunkers, der liger lige 
foran greens. Dette ville hjælpe på sværhedsgraden. 
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Der var i øvrigt enighed om, at også dette punkt bør indgå i drøftelserne på 
strategimødet næste gang. 
  

 
21-036 Rapportering fra baneudvalgsformand vedrørende arbejdet på banen i 2021 
 

 KS gav udtryk for, at emnet kræver involvering af chefgreenkeeper, og hun har 
derfor foreslået, at emnet udskydes til drøftelse på strategimødet i januar. Her vil en 
redegørelse kunne være helt klar. Dette var også meddelt bestyrelsen forud for 
dagens møde. 
 
 

21- 037 Eventuelt 
 
 Strategimødet i januar blev fastlagt til lørdag den 8. januar med start kl. 09.00. 
 
 
 Mødet sluttede kl. 19.25 
 
 
  
 Referent: Verner Veedfald 
  

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
  

    

 


