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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Torsdag den 24. februar 2022 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 Turneringsansvarlig Jannik Wulff (JW) 
 Baneudvalgsformand Karen Søegaard (KS) 
 
Afbud fra: Ole Dalsgaard Sørensen (ODS) 
 
Bestyrelsesmødet blev afholdt uden deltagelse af chefgreenkeeper, træner og sekretær 
 
 
 
22-009 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. januar blev godkendt og underskrevet. 
 
 
22-010 Udkast til ansættelsesaftale med NEH  
 

Den nuværende kontrakt med træner Niels Erik Hansen skal genforhandles ved 
udgangen af 2022. FU (Forretningsudvalget) forelagde bestyrelsen et udkast til ny 
kontrakt. Bestyrelsen bemyndigede FU til at afslutte forhandlingerne ud fra det 
forelagte udkast. 
 
 

22-011 Generalforsamling, dirigent, valg, indkomne forslag mm. 
 

MA orienterede om, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne til behandling 
på den kommende generalforsamling. Forslag skal i henhold til klubbens vedtægter 
være indsendt senest den 15. februar. Generalforsamlingen skal afholdes inden 
udgangen af marts måned og er planlagt til afholdelse mandag den 28. marts.  
 
Der udsendes indkaldelse til generalforsamling via Golfbox til alle medlemmer med 
dagsorden i starten af marts måned. 

 
På generalforsamlingen skal der vælges eller genvælges 3 medlemmer til bestyrelsen. 
ODS har meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen meddeler 
forslag til bestyrelsesmedlemmer i indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Samtidig offentliggøres tillige kandidater til valg til bestyrelsessuppleanter og til 
revisorer og revisorsuppleanter. 
 
MA blev bemyndiget til at kontakte kandidat til at lede generalforsamlingen som 
dirigent. 
 
På generalforsamlingen vil der blive redegjort særskilt om planerne for det forestående 
byggeri, ligesom planerne for den fortsatte indsats for at forbedre banen vil blive 
præsenteret. 
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22-012 Orientering om klubhusprojektet 
 

MA orienterede om, at Viborg Kommune nu har godkendt klubbens ansøgning om at 
igangsætte ombygning af klubhuset. Byggetilladelsen er givet uden betydende 
betingelser. 

 
Projektet har dog skullet tilrettes mht. etablering af lysindfald i køkkenet, da de 
nuværende vinduer ud mod gården blændes af. Samtidig har kommunen stillet krav 
om etablering af flugtveje i tilbygningen til lockerrummet nærmest puttinggreen. Der 
skal således etableres døråbning i vestgavlen ud mod hul 27. Der planlægges etableret 
en enkelt dør i denne gavl, ud over 2 vinduespartier. 
 
Kommunen har meddelt dispensation fra lokalplanen, når det gælder taghældning og 
facadebeklædning på den tiltænkte tilbygning. Der er samtidig afstået fra at sende 
dispensationen i nabohøring. 
 
Kommunen forudsætter, at klubben etablerer el-ladestandere til opladning af 
batteridrevne biler, ligesom der skal etableres et antal p-pladser yderligere. 
Da det nuværende græsareal mellem p-pladsen og driving range påtænkes befæstiget 
som en del af byggeplanerne, så der gives bedre mulighed for parkering, giver dette 
krav fra kommunen ingen problemer.  
 
Vi er nu så langt fremme tidsmæssigt, at det er urealistisk at tro på, at etablering af 
et overdækket loungeområde i gården – herunder flytning af nuværende kloaker – 
kan være tilendebragt inden sæsonstarten. Bestyrelsen var derfor enig i, at det 
egentlige byggeri først igangsættes i efteråret, så medlemmer og gæster generes 
mindst muligt, medens byggeriet står på. 
 
For at udnytte tiden, vil der imidlertid blive igangsat flytning af det nuværende 
handicaptoilet i mellemgangen ved cafeen. Det er tanken, at der skal etableres 
gennemgang fra det fremtidige loungeområde til terrassen ved puttinggreen. 
Handicaptoilettet flyttes derfor. I samme omgang bliver de nuværende 
omklædningsrum renoveret, så de fremstår mere moderne og indbydende fremover. 
 
I stueetagen i det gamle stuehus, vil inforummet blive ændret, således at proshoppen 
får etableret et fast butiks- og udstillingslokale samtidig med, at der skabes plads til 
at sekretariatet fremover placeres i stueetagen. 
 
Arkitektfirmaet arbejder nu med at finde alternative forslag til indretning, som 
tilgodeser behovene for såvel proshop som sekretariat. Da proshoppen har højsæson 
i forårs- og sommermånederne er forventningen, at ombygningen i stueetagen også 
først vil finde sted til efteråret. 
 
MA orienterede om, at FU forleden har afholdt møde med repræsentanter for Nykredit, 
som har ydet realkreditlånene til golfklubben. Nykredit har tidligere været positiv over 
for at stille finansiering til rådighed for byggeprojektet for den del, der ikke finansieres 
af sponsorer og fondsmidler og bidrag fra Viborg Kommune. 
 
FU havde en positiv dialog med Nykredit, og det er forventningen, at det vil være 
muligt at få stillet den efterspurgte finansiering til rådighed. Klubben skal forinden 
forelægge Nykredit et månedsopdelt budget for indeværende år og for 2023. 
 
Som nævnt tidligere, er det planen, at der orienteres nærmere om byggeplanerne på 
den kommende generalforsamling. 
 
 

22-013 Orientering om jubilæumsaktiviteter 
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 Klubben kan i maj måned 2023 fejre sit 50 års jubilæum. 
 

Dette skal naturligvis fejres, og bestyrelsen er i gang med at planlægge særskilte 
aktiviteter til sikring heraf. Ib Møller Pedersen og Kai Jørgensen har velvilligt tilbudt at 
stille deres erfaring og ressourcer til rådighed i den forbindelse. Bestyrelsen udtrykte 
stor tak for bistand i den forbindelse. 

 
Det er lykkedes klubben at få tildelt afviklingen af DM i slagspil på Viborg Golfklubs 
bane i 2023. Dette mesterskab afvikles i dagene 28. – 30. juli 2023. Her vil landets 
bedste amatører derfor besøge anlægget. 
 
Vi har også fået tilsagn om at kunne få en afdeling af Ecco Touren. Dette vil dog lukke 
banen for egne spiller i 4-5 dage, og bestyrelsen besluttede, at vi først bør søge om 
en sådan turnering i 2024. Så får vi mulighed for også at sætte Viborg Golfklub på 
landkortet i 2024. Ud over at lægge bane til, skal klubben garantere en præmiesum 
på kr. 300.000, hvilket ikke vurderes at ville være en hindring. 
 
Til afvikling i forbindelse med jubilæet - som officielt finder sted den 8. maj 2023 - 
arbejdes der derimod på at afvikle en Pro-Am, hvor de danske kvindelige 
professionelle spillere samt de fleste landsholdsspillere opfordres til at stille op 
sammen med amatører, som – mod betaling – får mulighed for at gå i bold med en 
landsholdsspiller eller en professionel spiller. 
 
Kronprinsesse Mary er protektor for DGU, og der arbejdes på at få kronprinsessen til 
at kommer og medvirke ved præmieoverrækkelsen.    
 
Endelig vil der blive arbejdet på, at der afvikles en jubilæumsturnering for klubbens 
medlemmer med efterfølgende fest i klublokalerne. Det tilstræbes at afvikle en sådan 
turnering som afslutningsturnering i 2023. 
 
MA orienterede tillige om, at det er hensigten, at der skal udarbejdes et 
jubilæumsskrift for at markere 50 års dagen. Der er indgået forhåndsaftale med en 
redaktør heraf. 
 
Der er taget kontakt til Viborg Kommune for at afsøge mulighederne for at få tilskud 
til finansiering af jubilæumsaktiviteterne, som gerne skulle promovere Viborg Golfklub 
og i øvrigt sætte fokus på byen Viborg.   
 
 

22-014 Rapportering fra udvalgene 
 

JW orienterede som turneringsansvarlig om, at turneringskalenderen for 2022 nu er 
lagt fast, og at der i den forbindelse er fundet turneringsledere og hjælpere til de 
respektive turneringer. 
 
ABJ orienterede om, at der nu er holdt møder med alle udvalgene. Det særskilte 
projekt omkring Kvinder og Golf er kommet godt i gang. Der er fastlagt et forløb over 
8 uger for nye kvindelige golfspillere, hvor golfspillet er kombineret med forskellige 
sociale aktiviteter. Om søndagen er der lagt op til spil på Par 3 banen.  
 
Begynderne i øvrigt starter i år op i hold. Holdelementet forsøges i år for at undersøge, 
om dette kan give et hurtigere uddannelsesforløb i forhold til tidligere. 
 
ABJ orienterede videre om, at der for Klub 37 og Fyraftensgolf nu er lavet 
turneringsplaner for den kommende sæson. 
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MA orienterede om, at der er indgået et samarbejde med VHK, således at der kan 
etableres fælles aktiviteter for VHK’s og Viborg Golfklubs erhvervsklub. Vores 
erhvervsklub er således allerede inviteret til at arrangement i VHK den 12. marts. 
 
MA kunne yderligere oplyse, at klubben har investeret i en opsamlervogn, som skal 
bruges i tilknytning til den vertikalskærer, der blev indkøbt i 2021. Herved har vi 
mulighed for - i forbindelse med vertikalskæring af fairways - at opsamle det døde 
materiale, der skæres op under processen. Opsamleren vil tillige kunne bruges til 
opsamling af afklip, når der klippes rough, ligesom blade vil kunne opsamles ved 
løvfald. Den nye opsamlervogn vil blive leveret i slutningen af juni måned. 
 
MA orienterede tillige om, at der den 2. marts afholdes opstartmøde med 
greenkeeperne. Fremadrettet vil FU deltage mere regelmæssigt i møder med 
greenkeeperne. Dette vil foregå i greenkeepergården. Samtidig vil fællesmøderne med 
alle medarbejdere blive begrænset til at par gange om året. 
 
KS orienterede som baneudvalgsformand om, at hun og ABj sammen med 
chefgreenkeeper Per Knudsen og greenkeeper Niels Chr. Christensen i vinter havde 
gennemgået greens og teesteder på par 3 banen, som anses som svær, når man 
starter som begynder. Efter gennemgangen var der enighed om, at visse af greens 
bør ændres, så de bliver lettere at spille ind til. Teestedet på hul 1 skal forbedres. Det 
undersøges, om det er muligt at etablere hybridgræs på dette teested. 
 
KS opfordrede til, at der etableres en ordning, så turfhullerne på teestederne på Par 3 
banen fyldes op, på samme måde, som det er tilfældet på 27 hullers banen. Der var i 
øvrigt enighed om, at det igen bør præciseres, at nedslagsmærker SKAL rettes op – 
uanset om det er på 27 hullers banen eller på Par 3 banen. Opfordringen skal gentages 
i et nyhedsbrev tæt på tidspunktet for åbning af sommergreens. 
 
Endelig orientrede KS om, at det er hensigten, at alle bunkers på 27 hullers banen 
skal undersøges i løbet af foråret for at få klarhed over, hvad der skal gøres for at gøre 
vore bunkers mere ensartede. 
 
VV gennemgik kort medlemsstatistikken udarbejdet pr. 23. februar. Pr. denne dato er 
medlemstallet 1.356, hvilket er 27 lavere end ved årets indgang, men dog stadig 35 
højere end ved samme tidspunkt året før. 
 
Der var i bestyrelsen enighed om, at når vi nærmer os tidspunktet for åbning af banens 
sommergreens, så skal vi konsekvent lukke for medlemmers spilleret – både lokalt 
som nationalt – såfremt man ikke har betalt sit kontingent. 
 
 

22-015 Eventuelt 
 

Der var en drøftelse af, hvorvidt der skulle afholdes et medlemsmøde i foråret. Der 
var enighed om, at der ikke bør afholdes yderligere medlemsmøder i marts måned, 
hvor der er generalforsamling.  

 
Det kan eventuelt overvejes at afholde et medlemsmøde i april måned. Et emne kunne 
være et opfriskningskursus i golfreglerne, ligesom flere eksterne leverandører har 
tilbudt at komme og præsentere deres produkter. 

 
 
 Mødet sluttede kl. 18.45 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 
    


