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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Lørdag den 8. januar 2022 kl. 09.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 Sponsoransvarlig Ole Dalsgaard Sørensen (ODS) 
 Turneringsansvarlig Jannik Wulff (JW) 
 Baneudvalgsformand Karen Søegaard (KS) 
 
 
Bestyrelsesmødet blev afholdt uden deltagelse af chefgreenkeeper, træner og sekretær. 
 
 
22-001 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 15. december blev godkendt og underskrevet. 
 
 
22-002 Budgetopfølgning pr. 31.12.2021 
 

MA gennemgik status på klubbens økonomi efter udgangen af 2021. Samlet set kan 
det konstateres, at resultatet blev lidt dårligere, end vi skønnede ved udgangen af 
oktober måned. 

 
Årets resultatet bliver således et overskud på tDKK 289 mod et oprindeligt budget på 
tDKK 454. Der er tale om et acceptabelt men ikke tilfredsstillende resultat, som dog 
er en konsekvens af egne beslutninger bl.a. omkring øget indsats for at højne 
kvaliteten af vores bane. 
 
De samlede indtægter for året blev tDKK 9.232, hvilket var tDKK 83 bedre end 
budgetteret, og tDKK 739 højere end de realiserede indtægter for regnskabsåret 
2020. 
 
Når resultatet alligevel blev dårligere end forventet ved budgetlægningen, skyldes 
det primært en øget indsats for at højne banens kvalitet. I årets løb blev 
greenkeeperstaben således udvidet, hvilket betød, at lønudgifterne sammen med 
den lønstigning, der kom som følge af den generelle lønudvikling, i alt blev tDKK 24 
over det budgetterede. I forhold til året før har lønudgifterne i 2021 været tDKK 352 
højere. 
 
Udgifterne til drift af banen endte med at blive tDKK 146 over det budgetterede. Her 
har især udgifterne til gødning, kemi og sand/jord ligget over det budgetterede. Igen 
som følge af den øgede indsats for at optimere banen. Også udgifterne til brændstof 
er blevet højere, dels som følge af et højere forbrug som følge af flere klipninger, 
dels som følge af den generelle prisudvikling på brændstofpriserne. 
 
I forhold til 2020 er udgifterne til drift af banen øget med tDKK 232. Sammen med 
de øgede lønudgifter er der således blevet anvendt betydelige beløb for at højne 
banens kvalitet. Bestyrelsen var enig i, at banens samlede beskaffenhed i 2021 også 
havde været meget fin gennem sæsonen. 
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Udgifterne til golfspil ligger tDKK 70 under det budgetterede niveau. Primært som 
følge af modtaget lønkompensation fra det offentlige i forbindelse med hjemsendelse 
af medarbejdere. 
 
Udgifterne til drift af klubhuset har været tDKK 53 højere end budgetteret. I 
forbindelse med forpagterskiftet har skift af rengøringsselskab og udskiftning af 
håndklædeholdere, dispensere mv. betydet øgede engangsudgifter. Udgifterne til 
rengøring generelt er også steget, da rengøringen nu også omfatter Teebox’en og 
personalerummene i greenkeepergården. 
 
Foreningsudgifterne er steget med tDKK 11 i forhold til budgettet. Her er specielt 
udgifterne til kontingent til DGU årsagen, idet disse er øget med tDKK 30 i forhold til 
budget. 
 
Endelig er de samlede udgifter til drift af sekretariatet blevet tDKK 100 højere, end 
vi forventede i budgettet. Specielt øgede udgifter til drift af golfbilerne samt til 
annoncering har været årsagen. Også udgifter til leje af teltet i gården har spillet 
ind. 
 
Samlet har omkostningerne i 2021 udgjort tDKK 7.963, hvilket er tDKK 275 højere 
end budgetteret og i alt  tDKK 1.114 over det realiserede niveau i 2020. 
 
Afskrivninger blev tDKK 43 lavere end oprindeligt budgetteret, og de samlede 
renteudgifter til Sydbank, Nykredit og Leasing Fyn blev tDKK 17 højere end 
budgetteret. For renternes vedkommende ligger disse dog tDKK 82 under niveauet 
for 2020. 
 
I alt blev driftsresultatet for 2021 som nævnt tDKK 289 mod et budget på tDKK 454. 
 
Der var herefter en fornyet drøftelse af budgettet for 2022, hvor det oprindelige skøn 
for indeværende år var blevet præsenteret på bestyrelsesmødet den 15. december 
2021. 
 
De samlede indtægter skønnes for indeværende år at blive i størrelsesordenen tDKK 
9.351, hvoraf indtægterne fra medlemmerne i form af kontingenter og betaling for 
lockerrum udgør tDKK 6.770. Kontingentindtægterne alene budgetteres til tDKK 
6.450 baseret på nuværende medlemsskare samt erfaringer med til- og afgang 
gennem sæsonen. Kontingentsatserne for 2022 er uændret i forhold til de forrige år. 

 
Indtægterne fra sponsorer, erhvervsklub mv. budgetteres på uændret niveau i 
forhold til i år. Det samme gør sig gældende, når det gælder indtægterne fra salg af 
banen (greenfee). 
 
De samlede omkostninger budgetteres for i år til tDKK 7.876, hvilket er lidt under 
niveauet for indeværende år. Det forventes således, at der kommer lavere udgifter 
til drift af banen, idet udgifterne til leasing falder, da et par leasingkontrakter løber 
ud. Indsatsen for at øge banens kvalitet fastholdes dog, idet der budgetteres med 
uændret bemanding for greenkeeperstaben, og der er forsat afsat betydelige beløb 
til indkøb af gødning, frø, kemi og sand/jord. 
 
Der var en drøftelse af udgifterne til vandafgift, som betales for det vand, vi pumper 
op til brug for vanding af greens og fairways. Der budgetteres med tDKK 125 i 2022, 
medens udgiften i 2021 blev tDKK 146. Måske skal vi forhøje budgettet en smule. 
KS påpegede det vigtige i, at vi bliver bedre til at vande på fairways, før skaderne 
opstår. Til gengæld havde hun et håb om, at det bliver muligt at styre vandingen 
mere individuelt på vore greens, idet disse har forskelligt vandbehov. 
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Det kan konstateres, at driftsomkostningerne stiger, som følge af den generelle 
opdrift i priserne, der kan konstateres på alle områder. Der var enighed om, at det 
er vigtigt, at vi hele tiden får testet af, om det er de rigtige priser, vi betaler, 
herunder om andre leverandører kan gøre det billigere. 
 
For året 2022 budgetteres der nu samlet med et positivt resultat på tDKK 422. 
 
 

22-003 Status på udvidelse af klubhuset. 
 

MA kunne meddele, at klubben i går havde fået melding fra ERIK Arkitekter om, at 
der nu var indsendt ansøgning om byggetilladelse til tilbygning af overdækket lounge 
i gården samt til udvidelse af lockerrummet nærmest puttinggreen. 
 
Vi håber nu på en hurtig sagsbehandling fra kommunens side. Arkitektfirmaet har 
løbende været i dialog med kommunens byggesagkyndige, og vi forventer derfor, at 
sagen kan blive ekspederet hurtigt. Jesper Thybo, som bistår os som byggeleder, går 
nu i gang med at indhente prisoverslag fra håndværkerne på grundlag af det 
udarbejdede tegningsmateriale. 
 
 

22-004 Medlemssituationen 
 

Den udarbejdede medlemsstatistik opgjort pr. 7. januar viser et samlet medlemstal 
på 1.371. Der er heri taget hensyn til de udmeldelser og ændring af medlemskaber, 
der typisk finder sted med virkning fra årsskiftet.  
 
 MA viste en oversigt over udviklingen i medlemstallet gennem de seneste år. Siden 
2018 har der således år for år været en tilvækst, specielt fra 2020 til nu. Siden 1. 
januar 2020 er medlemstallet således steget med 184. Den positive udvikling er med 
til at skabe et godt fundament for klubbens økonomi. 
 
 

22-005 Hvordan udvikler vi Viborg Golfklub 
 

Forud for mødet var der udarbejdet et detaljeret oplæg til emner til drøftelse under 
dette punkt. Her refereres hovedelementerne. 
 
Kontingenter og medlemskaber 
 
Der var enighed om, at vi har de medlemskategorier, vi har behov for med det 
nuværende udvalg. Med hensyn til niveauet for kontingentsatserne var der en 
erkendelse af, at der – med de stigninger, der kan konstateres på alle priser og 
overenskomstmæssige lønstigninger – så er der behov for at hæve 
kontingentsatserne med virkning for næste år. Kontingentsatserne er ikke ændret 
siden 2018. 
 
Der var enighed om, at kontingentsatserne for 2023 bliver: 
 

• Seniorer 7.200 
• Fleks 9-huller 4.500 
• Fleks hverdag 5.700 
• Fleks Basis 2.000 
• Ungsenior 4.500 
• Ynglinge 2.800 
• Juniorer 2.400 
• Long distance 3.000 
• Pay & Play 2.500 
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Kontingentforhøjelserne adviseres allerede nu, så medlemmerne er orienteret i god 
tid. 
 
Der var samtidig en drøftelse af opkrævningsadministrationen. I dag kan man få delt 
sit kontingent over 2 rater, såfremt dette ønskes. Dog mod at kontingentbetalingen 
samtidig er tilmeldt betalingsservice. 
 
Bestyrelsen besluttede, at kontingentet fremover som udgangspunkt bliver opkrævet 
over 2 rater. 1. rate som nu den 1. januar, og 2. rate fremover den 1. maj. 
 
Det undersøges nærmere, om denne ændrede praksis vil give administrative 
beværligheder i en overgangsfase. 
 
 
Prøvemedlemmer. 
 
Prøvemedlemmernes nuværende betaling for et prøveforløb med træning, 
regelundervisning og mulighed for spil på Pay & Play banen i op til et år giver dårlig 
økonomi for klubben, og ABJ gjorde opmærksom på, at der fra begynderudvalgets 
side ønskes et mere kompakt forløb, så prøvemedlemmerne hurtigere gør sig færdig 
og får taget stilling til et egentligt medlemskab. 
 
Et element heri kunne være, at begynderne starter op i hold, som færdiggøres, 
inden et nyt starter. 
 
Bestyrelsen besluttet, at et prøvemedlemskab med virkning for indeværende år skal 
koste 1.995 kr. Der indgår heri fortsat træning som i nuværende omfang, og man 
kan stadig spille hele året på Pay & Play banen. Samtidig afskaffes princippet om, at 
man ved start efter den 1. juli har kunnet blive prøvemedlem for 500 kr. (halv pris). 
 
Da nybegynderne ofte har store problemer med at score point på Pay & Play banen, 
når de skal starte ud fra det officielle øvre handicap på 54, besluttedes det igen at 
overgå til start ud fra handicap 72, som der blev forsøgt med i 2021. De 
administrative udfordringer herved skal dog undersøges nærmere. 
 
 
Lockerrum 
 
Det eksisterende lockerrun nærmest puttinggreen bliver nu udvidet med yderligere 
en del kvadratmeter, da der bl.a. er behov for flere el-skabe og større skabe 
generelt. 
 
Desværre er klubbens økonomi ikke stærk nok til at kunne udskifte alle de 
nuværende skabe i de eksisterende lockerrum, men der var enighed om, at den nye 
del skal indrettes med større skabe og flere el-skabe, som der er efterspørgsel på.   
 
 
Greenfee 
 
De nuværende niveauer for greenfee drøftedes, og der var enighed om, at vi ikke 
bør forhøje satserne. 
 
Vi har de sidste par år kørt med et specialtilbud med 2 gange greenfee kombineret 
med 2 gange menu og 2 små øl i cafe’en. Dette har været meget benyttet, og det 
besluttedes at fortsætte med ordningen. Dog vil vi ikke gøre noget specielt for at 
markedsføre produktet gennem avisannoncering, som vi har benyttet i 2021. Dette 
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er ret bekosteligt, og vi vil fremover nøjes med at markedsføre tilbuddet via vores 
hjemmeside og via Facebook. 
 
Samtidig drøftedes vore greenfeeaftaler med andre klubber. Vi har mange af den 
slags, og der var enighed om, at fremtidige aftaler skal afhænge af, om vi mener, de 
pågældende baner er af interesse for vore medlemmer. ODS foreslog, at vi prøver at 
tage kontakt til nogle flere klubber med placering i den sydlige del af Jylland. 
 
 
Servicering af gæster 
 
Der var en drøftelse af, hvorvidt vores modtagelse af gæster er god nok. Specielt 
når disse ankommer tidligt på dagen, hvor proshoppen eller sekretariatet ikke er 
åben. I forbindelse med indretning af den nye lounge, vil der blive opstillet en 
Probox24 automat til bekræftelse og betaling af greenfee. Denne er mere 
brugervenlig og mere intuitiv end den nuværende, så det bør afhjælpe 
vanskelighederne. Samtidig skal vi overveje en bedre skiltning, når det gælder 
placering af 1. tee på vore 3 sløjfer. 
 
 
Begrænsninger for greenfeespillere 
 
For at lette presset på vores bane i weekenderne var der enighed om at indføre en 
handicapbegrænsning på max 36 for greenfeespillere i tidsrummet kl. 08-13 lørdag 
og søndag. 
 
 
Buggies 
 
Overordnet set har vi ikke helt fået de indtægter, vi havde håbet, fra udlejning af 
vore buggies, og da der samtidig har været en del reparations- og 
serviceomkostninger, har økonomien ikke være særligt god i det forgangne 
regnskabsår. Samtidig kan vi se, at udnyttelsen henover ugen kunne være højere. 
Der var derfor enighed om, at vi ikke for nærværende skal øge kapaciteten, og 
såfremt behovet senere måtte komme, skal vi overveje andre alternativer end Garia, 
som efterhånden er blevet meget dyre i forhold til andre fabrikater. 
 
ODS foreslog at indføre specielle tilbud på spil på 18 huller kombineret med leje af 
en buggy, for at øge omsætningen. 
 
 
Sponsorindtægter 
 
Der var enighed om, at vi skal forsøge at øge sponsorkredsen samt at blive bedre til 
at sælge de produkter, vi allerede har. 
 
Klubben har efterhånden fået mange medlemmer, så sponsorerne har dermed en 
større kreds at profilere sig over for. Vi skal blive bedre til at strukturere 
sponsorarbejdet for at sikre, hvem der gør hvad og få en klarere beskrivelse af, hvad 
det er for forskellige produkter, vi har at sælge. 
 
Når de forskellige ”sponsorpakker” er klart defineret og prissat vil det kunne 
overvejes at etablere et sponsorudvalg, som kan være med til at generere yderligere 
sponsorkandidater. 
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Herefter blev drøftelserne drejet over på omkostningssiden, som der fortsat skal 
være stor fokus på. 
 
 
Banen 
 
Som der er lagt op til i budgettet, forudsættes der uændret bemanding i 
greenkeeperstaben i 2022, og der er afsat betydelige beløb til at sikre en optimal 
pleje af banearealerne også i år. Vi har stadig ambitionen om at blive og være blandt 
de bedste baner i Midtjylland, og arbejdet med at øge kvaliteten af vor greens og 
fairways skal også pågå fremover. 
 
I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i 2023 er det lykkedes os at sikre, at 
DM i slagspil skal afvikles på Viborg Golfklubs bane, så banen vil få stor fokus i den 
kommende tid.  
 
Det er dog vigtigt, at plejen af bane kan ske inden for de budgetmæssige rammer. 
 
 
Sportslige forhold 
 
Under dette punkt var der en drøftelse af, hvad målet for vores elite- og 
talentudviklingsprojekt skal være fremover. 
 
SB gav indledningsvis udtryk for, at det ikke var meningen, at dette område skal 
belaste klubben yderligere i forhold til det nuværende niveau. Et yderligere 
økonomisk behov skal afdækkes gennem sponsorbidrag. SB var af den 
overbevisning, at det bør være muligt at skaffe sponsorer i størrelsesordenen tDKK 
150.  
 
Med det træner setup, der nu er etableret omkring eliten og talentgruppen, var han 
overbevist om, at klubben får Danmarks bedste forhold for udvikling af talenterne.  
 
Viborg Golfklub har i princippet Danmarks største juniorafdeling, og råder derfor 
over en stor talentmasse, som under de rigtige betingelser bør kunne drive det vidt. 
 
Der var enighed om, at det bør være det sportslige mål, at Viborg Golfklub fortsat 
kan mønstre et dame- og herrehold i 1. division og gerne højere.   
 
Det aftaltes, at SB og FU nu udarbejder et mere detaljeret budget for elite og 
talentudviklingsprojektet. 
 
 
Klubhuset – udvidelsen 
 
Dette punkt var medtaget for en afklaring af, i hvor stort omfang bestyrelsen vil 
involveres i processen. 
 
Der var enighed om, at bestyrelsen jævnligt skal orienteres om status på processen, 
men at de egentlige drøftelser undervejs afklare af FU og ODS sammen med Jesper 
Thybo og arkitektfirmaet. 
 
 
Finansiering 
 
MA orienterede om, at flere af jubilæumssponsoraterne allerede var blevet betalt, og 
der arbejdes videre med konfirmering og opkrævning heraf, ligesom der fortsat er 



 

 7 

en kreds af sponsorer, som har vist interesse for deltagelse. Disse skal inviteres til 
en nærmere gennemgang af projektet og vilkårene for et sponsorat.  
 
 
Banen i 2021 og 2022 
 
KS havde forud for mødet udarbejdet en redegørelse for de indsatser, der var blevet 
gjort i 2021 med henblik op en opgradering af vore greens og fairways.  
 
Specielt greens har fået øget opmærksomhed med øget tromling, prikling og 
vertikalskæring. Dertil er der sket hyppigere dressing med mindre mængde, så det 
ikke generer spillerne. Der er sket propprikning 2 gange mod normalt 1 enkelt gang. 
 
På fairways er der blevet vandet mere på de mest tørkefølsomme dele. Dertil er 
klipningen øget fra 2 til 3 gange om ugen. Alle 27 huller er blevet dybdeluftet med 
vertidræn.  
 
Enkelte huller blev vertikalskåret. Når ikke flere huller blev nået, skyldtes det sen 
levering af den nye maskine til dette brug. Vi har stadig en udfordring med 
opsamling af den ”optrevlede” masse, når der vertikalskæres. Den optimale pleje på 
fairways blev således ikke nået helt, men plejen blev forbedret betydeligt. 
 
For 2022 fortsættes der med de i 2021 igangsatte procedurer og hyppigheder for 
pleje. Vi må så i løbet af i år få afklaret, hvorledes opsamlerproblemet ved 
vertikalskæring af fairways løses. Vertikalskæringen skal på plads, inden det nytter 
at efterså med nye græsfrø, hvis disse skal kunne spire. 
 
KS føjede til, at filtlaget på alle greens skal karakteriseres i 2022. De er af meget 
forskellig beskaffenhed.  
 
Endelig forsøges med mere optimal vanding både af fairways men også af greens, 
som ikke alle har det samme behov for vand. 
 
KS gjorde opmærksom på, at der på flere greens er et behov for at ”håndluge” for 
en bestemt ukrudtsart. Hun og en frivillig vil i 2022 stå for dette arbejde. 
 
I relation til banens opsætning i forbindelse med DM i slagspil i 2023, forslog MA, at 
vi i får planlagt et møde med DGU for at høre om deres krav og forventninger i den 
henseende. 
 
SB foreslog, at vi forsøger at få etableret en PRO-AM i forbindelse med DM. Dette 
bør kunne give klubben nogle indtægter. Vi kan samtidig håbe, at nogle af vore 
bedste elitespillere kan kvalificere sig til at deltage i DM. 
 
 
Forbedringer på Pay & Play banen 
 
ABJ har tidligere gjort opmærksom på, at nybegynderne finder vores Pay & Play 
bane svær, specielt greens. De har utroligt svært ved at score point ud fra handicap 
54, og får derfor ikke den ”succesoplevelse”, det er, at gå ned i handicap.  
 
KS foreslog derfor, at vi får fat på vores banekonsulent fra DGU for en gennemgang 
af banen med henblik på at få afdækket behovet for eventuelle ændringer. DGU skal 
tillige involveres for en rating af banen.  
 
Selv om greens er blevet udvidet, har de en udformning, der gør, at bolden typisk 
løber af green, og på enkelte huller er der placeret bunkers foran green, som 
begynderne også finder meget udfordrende. 
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Det besluttedes, at KS og ABJ sammen med greenkeeperne Per Knudsen og Niels 
Chr. Christensen går banen igennem og derefter tager kontakt til DGU’s 
banekonsulent. 
 
I forbindelse med drøftelserne omkring Pay & Play banen foreslog JW, at man burde 
overveje at kombinere Rød sløjfe med Pay & Play banen som ny vinterbane med det 
sigte, at man så kunne spille til sommergreen en stor del af vinteren. 
 
KS var meget betænkelig herved. Al erfaring tilsiger, at man ikke skal spille på 
greens om vinteren, hvis man vil sikre, at de er gode fra sæsonstart. Hun påpegede, 
at ingen af de allerbedste baner holder hverken greens eller fairways åbne om 
vinteren. Så det ville hun fraråde. Men det er selvfølgelig en prioritering, hvad man 
ønsker. 
 
MA var enig i, at det ville være betænkeligt at åbne yderligere for greens om 
vinteren. Der vil være stor risiko for mærkbart slid fra dels egne medlemmer men 
også fra greenfee spillere herunder spillere fra XL-klubberne.    
 
 
Jubilæumsforberedelse 
 
I 2023 kan klubben fejre 50 års jubilæum. Vi håber, at de nye klubhusfaciliteter er 
klar, så vi kan foretage en officiel åbning i samme forbindelse. 
 
Der var i øvrigt enighed om, at der bør udarbejdes et jubilæumsskrift i anledning af 
fejringen. Bestyrelsen drøftede et par kandidater, som måske kunne være 
behjælpelig hermed. 
 
Det skal også overvejes, om der kan lave et eller flere events, som kan være med til 
af finansiere udgifterne.  
 
 
Afvikling af spillet 
 
Der var en drøftelse af, hvorledes kapaciteten på banen kan øges. 
 
MA orienterede om, at der fra sekretariatets side gøres et stort arbejde for at 
motivere Klubber-i-klubben til at afvikle deres ugedagsturneringer som ”baglæns 
gunstart” og med tilmeldingsfrist 2 dage inden turneringen, hvilket dels gør at banen 
kan åbnes tidligere op, samt at ikke benyttede tider kan slettes dagen før, så andre 
får mulighed for at benytte tiderne. 
 
Formændene for Klubber-i-klubben er indkaldt til møde senere i januar for en accept  
af reglerne. 
 
MA føjede til, at der fortsat vil være fokus på, at bookede tider blive bekræftet før 
eller ved ankomst, og det aftaltes, at vi stikprøvevis skal lave en starterordning i 
weekenderne for dels at sikre, at tiderne er bekræftet samt få overblik over, om 
bookede tider benyttes. Samtidig kan dette være med til at sikre et bedre flow på 
banen, hvis starttiderne overholdes. 
 
 
Daglig ledelse 
 
De sidste knap 5 år har den daglige ledelse været varetaget af Forretningsudvalget 
bestående af formand og næstformand med uvurderlig assistance fra sekretær Pia 
Møberg. 
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Denne struktur med FU’s næsten daglige tilstedeværelse på kontoret har dog en 
udløbsdato, og der var fra FU’s side et ønske om, at få en drøftelse af, hvorledes 
ledelsesstrukturen bør være fremadrettet. 
 
Der var enighed om, at der bør ansættes en golfmanager med kommerciel indsigt og 
indstilling, hvor også kontakten til sponsorerne bør være en integreret del af 
ansvarsområdet. 
 
En ansættelse af en golfmanager bør senest ske pr. 1. januar 2023 og gerne før. Vi 
bør derfor allerede nu gå i gang med overvejelserne herom. 
 
Økonomien skal selvfølgelig kunne hænge sammen, men overordnet skal klubben 
heller ikke generere store overskud. 
 

 
22-006 Orientering fra FU 
 
 Der var ikke særskilte emner til orientering under dette dagsordenspunkt. 
 
 
22-007 Rapportering fra udvalgene 
 

SB ønskede bestyrelsens stillingtagen til tilskud til nogle af vore divisionshold, som 
tidligere har fået dækket udgifterne til bl.a. tilmeldingsgebyr og bespisning ved 
afvikling af divisionsmatcherne.  

 
For holdene i regionsgolf dækkes udelukkende udgifter til deltagergebyret. For at 
sidestille holdene på sigt var der enighed om, at der i 2022 gives et tilskud på kr. 
3.000 til hvert af divisionsholdene. Fra 2023 dækkes udelukkende gebyret for 
tilmelding.  
 
ABJ orienterede om, at hun og Pia Møberg har deltaget i et DGU projekt om ”kvinder 
og golf”, der går ud på at etablere og styrke netværk omkring kvindelige 
nybegyndere i golfsporten. 
 
ABJ foreslog, at klubben ikke tilmeldte sig ”Golfens Dag” i 2022, da den falder 
sammen med årets åbningsturnering. I stedet forsøges med mere målrettede ”Åbent 
hus” arrangementer i løbet af sæsonen. Der var tilslutning hertil fra bestyrelsen. 
 
 

22-008 Eventuelt 
 
 Datoen for årets generalforsamling blev fastlagt til mandag den 28. marts. 
 

Særskilt indkaldelse med dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.55 
 
 
 
Referent: Verner Veedfald 

  
  

 
   


