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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Torsdag den 16. juni 2022 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerregaard Jensen (ABJ) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 Turneringsansvarlig Jannik Wulff (JW) 
 Baneudvalgsformand Karen Søegaard (KS) 
 Sponsoransvarlig Per Husmand Kristensen (PHK) 
 
 Sekretær  Pia Møberg Nielsen (PMN) 
 Chefgreenkeeper Per Knudsen (PK) 
 
Afbud fra: Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
 
Indledningsvis bød MA velkommen til PHK, da det var første møde PHK deltog i efter valget til 
bestyrelsen på generalforsamlingen. 
 
 
22-017 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. februar blev godkendt og underskrevet. 
 
 
22-018 Budgetopfølgning pr. 30.04.2022 
 

Forud for mødet var budgetopfølgningen pr. 30. april med tilhørende bemærkninger 
blevet udsendt til mødedeltagerne. MA gennemgik de væsentligste afvigelser. 
 
Der er tale om en opgørelse først på året, og nogle afvigelser kan bedømmes, medens 
andre må betegnes som periodeforskydninger. Nogle afvigelser vil dog være relevante 
for årets samlede udvikling. 
 
Kontingenterne ligger stort set på budgettet og er TDKK 90 højere end ved samme 
tidspunkt sidste år. Budgettet for hele året er tDKK 6.450, og det er forventningen, at 
dette tal nås, idet der fortsat mangler at blive faktureret kontingenter sammen med 
nogle af sponsoraterne. Vi kan samtidig konstatere, at der fortsat er god tilvækst i 
medlemsskaren, hvilket også giver et positivt bidrag. Usikkerheden ligger i, at der 
fortsat er en del ubetalte kontingenter, som det kan blive nødvendigt at tilbageføre 
som uerholdelige. Flere kontingentbetalinger er tillige sat i bero på grund af 
medlemmers helbredssituation. 
 
Indtægterne fra sponsorer og erhvervsklubben forventes også at kunne leve op til 
budgettet. Det samlede budget for sponsorerne er tDKK 500, og ultimo april var der 
faktureret for tDKK 345, og der manglede at blive faktureret for tDKk 116. Der er 
siden solgt hulsponsorater til 3 af banens huller, og der arbejdes fortsat på at udvide 
sponsorskaren. 
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Der er stadig god opbakning til vores erhvervsklub, og med de sidste faktureringer 
sammen med sponsoraterne kan det konstateres, at årsbudgettet nås. 
 
Indtægterne fra greenfee er lidt efter budgettet, og det er ser ud til, at denne tendens 
er fortsat ind i maj og den forgangne del af juni. Vi mangler dog fortsat at afregne 
greenfee med Golfhotellet, som traditionelt forsyner os pænt med greenfeegæster.  
 
Der var en diskussion af, om de øgede energipriser og inflationen i øvrigt kan være 
medvirkende til, at nogle af gæsterne er mere reserverede med at bruge penge på at 
besøge golfklubberne.  
 
Der er solgt mange XL medlemskaber i år, og mange af vore medlemmer aflægger de 
deltagende klubber et besøg. Trafikken går selvfølgelig også den anden vej, men først 
ved årets udgang kan vi endeligt gøre op, hvad det kommer til at betyde for 
indtægterne. 
 
Når det gælder omkostningerne kunne MA oplyse, at lønudgifterne på banen ligger lidt 
under budget. Besparelsen kan tilskrives, at John Mikkelsen stadig er sygemeldt. John 
er ganske langsomt kommet lidt i gang, men det er tvivlsomt, om han kommer til at 
arbejde på fuld styrke. I forhold til samme tidspunkt sidste år er der en merudgift på 
tDKK 67, som kan henføres til, at vi i 2021 modtog lønkompensation fra det offentlige 
under Conora hjælpepakkerne. 
 
Udgiften til drift af banen ud over lønnen ligger tDKK 60 over budget. Den største del 
af overskridelsen kan henføres til gødning og til indkøb af sand og jord. Endelig har 
udgifterne til indkøb af nye hulkopper og flag på greens medvirket til overskridelsen. 
 
Driften af greenkeepergården ligger ca. tDKK 20 over budget. Her kan hele 
overskridelsen henføres til udgifterne til el. MA opfordrede i den forbindelse PK til at 
få lavet et serviceeftersyn på vort solfangeranlæg for at sikre, at dette bidrager 
optimalt til at kunne reducere el-udgifterne. 
 
Der har været en besparelse på udgifterne til driften af driving rangen. Besparelsen 
vedrører nye udslagsmåtter, som var budgetteret i årets første 4 måneder, men som 
først er blevet leveret efterfølgende.  
 
Udgifterne til golfspil er påvirket af udgifterne til elitetrænerne Thomas Poulsen og 
David Dickmeiss. En væsentlig del heraf dækkes dog af sponsorater. Der er dertil 
ekstra udgifter til indkøb af tøj til ungdomsafdelingen. Der er en tilsvarende indtægt 
til dækning heraf under sponsorater. 
 
Udgifterne til drift af klubhuset ligger tDKK 44 under budget. Dette skyldes dels en 
periodeforskydning på forsikringer, som endnu ikke er udgiftsført, Samtidig er 
udgifterne til varme dog steget i forhold til budgettet, igen som følge af de stigende 
energipriser. 
 
Driften af sekretariatet afviger negativt i forhold til budgettet med tDKK 46. Der er 
fortsat betydelige udgifter til edb, ligesom det har været dyrere end budgetteret at 
modtage assistance fra revisor og advokat. 
 
For året som helhed budgetterer vi med et overskud på tDKK 422. Det er stadig 
forhåbningen, at dette resultat kan nås. Dog må vi sige, at budgettet er udfordret af 
de stigende energipriser. 
 
 

22-019 Rapportering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
 Teebox 
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MA orienterede om, at vi tidligere på året havde haft besøg af repræsentanter fra 
Teebox og efterfølgende har modtaget en skrivelse fra Teebox, som har finansielle 
problemer efter Corona nedlukningen. 

 
Investorerne bag Teebox vil gerne koncentrere sig om deres andre aktiviteter og har 
i første omgang tilbudt de klubber, som har et samarbejde med Teebox, at disse kan 
købe Teeboxen med indhold for tDKK 850 plus moms. Der var samtidig mulighed for 
at finansiere købet via en leasingaftale med Leasing Fyn. 
 
Ingen af de 12 klubber, der har indgået aftale med Teebox fandt dog dette tilbud 
interessant. Efterfølgende er Teebox kommet med et nyt tilbud med en lavere 
belastning rent driftsmæssigt og baseret på en lejeaftale. Forleden holdt 6 af de 12 
klubber et videomøde for at drøfte, hvorledes klubberne skulle agere. Der var enighed 
om, at vilkårene skal være helt anderledes gunstige, før det bliver interessant at 
overtage Teeboxen. Indtil videre trænerer vi derfor sagen og afventer et nyt udspil. 
MA præciserede, at udgangspunktet er, at vi ikke er interesseret på de forelagte vilkår, 
og han troede i øvrigt, at det formentlig ender med en konkurs for Teebox. Vi foretager 
os ikke mere for nærværende. 
   
 
Muligheder for øgning af vandforsyningen 
 
MA orienterede om, at vi på nuværende tidspunkt allerede har brugt en stor del af 
vores kvote, for oppumpning af vand fra den nuværende boring ved klubhuset. PK 
kunne oplyse, at det pt er ca. halvdelen af de 20.000 m3, som den kommunale 
tilladelse giver mulighed for. 
 
Vi har derfor et behov for at sikre yderligere mulighed for brug af vand til vanding af 
vort golfanlæg. Vi må konstatere, at med de længere og længere tørkeperioder, der 
spås, vil behovet for at kunne vande fairways – også inden skaderne er sket – øges 
de kommende år. 
 
Forleden afholdt MA, PK og VV  derfor et møde med Dorthe Elmbo fra Viborg Kommune 
på ejendommen Kjeldvej 9, hvor der eksisterer en boring, som det måske var muligt 
at udvinde vand fra. 
 
Der er tale om en gammel boring, som der ikke er udvundet vand fra gennem mange 
år, og Dorthe Elmbo foreslog, at golfklubben i stedet søgte kommunen om at få lov til 
at etablere en boring på eget lejet område, nærmere bestemt i nærheden af 
toiletbygningen på hul 14.  
 
Der er stor sandsynlighed for, at der findes rigeligt vand i en dybde på 40-50 meter, 
og beslutningen på mødet med Dorthe Elmbo blev, at vi nu går i gang med at søge 
om en bevilling til boring og udvinding, ligesom PK tager kontant til Danregn for at få 
et overslag på, hvad en ny boring med pumpehus vil kunne etableres for.  
 
Vandet fra en ny boring på dette sted vil stadig blive pålagt vandafgift til staten, men 
der vil ikke være restriktioner på mængden af vand, vi bruger, da vi kommer uden for 
området med drikkevandsreservoir. 
 
PK oplyste på mødet, at en ny boring med tilhørende pumpe og pumpehus formentlig 
vil koste i omegnen af tDKK 500. En etablering vil derfor fordre, at vi finder fondsmidler 
til finansieringen, for vi kan ikke belaste likviditeten med denne udgift. 
 
KS påpegede vigtigheden af adgang til vand, som er nødvendigt for at få en bedre 
bane. Vi skal have mulighed for at vande på forkant, inden tørken for alvor sætter ind, 
og vi må forvente flere tørre perioder i årene fremover. 
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Medlemssituationen 
 
Forud for mødet havde VV udsendt medlemsstatistikken opgjort pr. 13. juni. Denne 
viste et samlet medlemstal på 1.431, hvilket er 48 højere end situationen ved årets 
indgang. I forhold til opgørelsen pr. 5. maj var der tale om en tilvækst på 25. Der var 
enighed om, at det er glædeligt, at der sker en tilvækst blandt fuldtidsbetalende og 
blandt medlemmer, der tegner et 9-hullers medlemskab. PMN supplerede med at 
medlemstilgangen tilsyneladende fortsætter, idet der alene de 2 sidste dage var 
kommet yderligere 9 medlemmer til. 
 
ABJ gjorde i den forbindelse opmærksom på det specielle Kvinder og Golf projekt, som 
oprindelig var initieret af DGU, og hvor Viborg Golfklub var gået med i projektet, som 
henvender sig til nye kvindelige golfspillere. Her i klubben har i alt 22 kvinder deltaget 
i det koncentrerede træningsforløb over 8 uger med træning, spil og 
regelundervisning. 
 
De 4 tovholdere bag projektet har lagt betydelig energi i projektet, som slutter 
førstkommende weekend. Der har hele tiden i forløbet været en entusiastisk 
opbakning fra deltagerne, og det er forventningen, at 16-18 af de deltagende kvinder 
ender med at melde sig ind som medlem efter prøvemedlemsforløbet.  
 
Som en del af forløbet havde deltagerne i Kvinder og Golf været på besøg i 
greenkeepergården, hvor de havde fået en orientering om den mere praktiske drift af 
banen. Der havde været stor gavn af dette besøg, og ABJ foreslog, at alle 
prøvemedlemmer fik samme mulighed. Dette arbejder man på. 
 
 
Alarmanlæg. 
 
MA orienterede om, at Securitas for nyligt havde henvendt sig til klubben for en 
gennemgang af vores sikkerhedsmæssige dækning i form af alarmer, 
videoovervågning, rundering mv. Denne gennemgang har afsløret, at vi faktisk har en 
”dobbeltdækning” på flere områder, og fra Securitas har vi nu fået et nyt tilbud på 
sikring af vore bygninger. Den foreslåede dækning er noget bedre end den tidligere, 
og samtidig kan klubben spare omkring tDKK 10 om året. 
 
De nuværende abonnementer hos Verisure vil i den sammenhæng blive opsagt.   
 
 
Greenfee kuponer – forældelse 
 
Vi er i gang med at ombytte gamle greenfeebilletter udskrevet på karton til nye 
greenfeebilletter med stregkode, hvilket sikrer, at disse billetter kan indløses i vores 
betalingsstander i inforummet. 
 
Vi har annonceret denne ombytningsmulighed, som gælder frem til den 30. juni. 
De nye greenfeebilletter får en gyldighedsperiode på 2 år. Der kan ikke påregnes 
forlængelse herud over. 
 
 
Klubber i klubben 
 
Der var en drøftelse af, hvorfor der tilsyneladende er lidt færre tilmeldinger til klubber 
i klubbens ugedagsturneringer i forhold til tidligere. Dette gælder ikke mindst for 
onsdagsherrernes vedkommende. 
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PHK, der er med i onsdagsherrernes komité nævnte, at man havde forsøgt med nye 
tiltag, uden at det havde haft den ønskede virkning. Nogle nævner de 2 dages 
tilmeldingsfrist som en hindring, men om dette er den egentlige begrundelse er svært 
at sige. 
 
KS understregede vigtigheden af, at der kom mange til turneringerne af hensyn til det 
sociale aspekt og klubfølelsen. Hun troede ikke, det er de 2 dages tilmeldingsfrist, der 
er afgørende. Hun mente derimod, der skulle gøres ekstra indsatser for at påvirke 
klubbens medlemmer til at deltage i de forskellige klubber i klubbens turneringer. 
Måske kunne vi opfordre til deltagelse gennem et af vore nyhedsbreve. 
 
ABJ opfordrede onsdagsherrerne til at lade et par repræsentanter fra 
onsdagsherrernes komité deltage, når Klub 37 mødtes. Denne gruppe vil naturligt 
være fødekæde til de enkelte klubber i klubben. 
 
MA understregede, at vore mange gunstarter er vigtige for at skabe klubånd og 
fællesskabsfølelse, så vi må bestræbe os på at få flest muligt med. Forsøgsvis vil vi 
derfor give onsdagsherrerne tilladelse til at genindføre en tilmeldingsfrist på 1 dag. 
Ved et deltagerantal over 70, vil onsdagsherrerne være så mange, at de fylder hele 
banen, hvorfor der ikke bliver mulighed for at frigive tider til brug for andre.  
 
2 dages tilmeldingsfristen er blevet indført for at sekretariatet har mulighed for at 
frigive starttider, så blokeringerne til ugedagsturneringerne ikke er mere omfattende 
end højst nødvendigt. 
 
 
Golfspilleren i centrum 
 
Medlems- og gæsteundersøgelsen ”Golfspilleren i centrum” har hidtil kørt på den 
måde, at medlemmerne er blevet spurgt på 3 forskellige tidspunkter hen over året, 
således at en 1/3 af medlemmerne er blevet spurgt hver gang. 
 
Dette ændres nu, så alle medlemmer modtager spørgeskemaet samtidig. Dette vil 
finde sted til august. Herved har medlemmerne det samme bedømmelsesgrundlag. 
Gæsterne vil fortsat modtage spørgeskemaet hen over året, når de har besøgt vores 
klub som greenfeespiller. 
 
 
Nybegyndere 

 
Prøvemedlemmerne, der har deltaget i det specielle Kvinder og golf forløb afslutter nu 
deres 8 ugers forløb. Herefter skal de tage stilling til deres fremtidige tilknytning til 
klubben. Som tidligere nævnt er det forventningen, at en stor del af gruppen ønsker 
at fortsætte som egentlige medlemmer. 
 
ABJ udtrykte lidt bekymring omkring andre nybegynderes relativt få spillede runder 
på Pay & Play banen, inden de får lov til at spille på 9 hullers banen. Årsagen er, at 
det tilsyneladende er lettere at score point på 9 hullers banen, end det er på Pay & 
Play banen, hvor den midlertidige ”skrivebords” rating, som DGU foreløbigt har lavet, 
betyder at spillerne får få tildelte slag. DGU vil senere i år komme for at foretage den 
endelige rating. Vi håber, dette vil betyde lettere tilgang til spillet på Pay & Play banen. 
 
Situationen betyder, at mange nye og dermed urutinerede spillere nu spiller på 9 huls 
banen, som også ofte er booket pænt. Der var en drøftelse af, om dette betyder, at 
der bør indføres en handicapbegrænsning på 9 hullers banen i weekenderne mellem 
kl. 06.00 – 11.50, så der sikres et godt flow her også. Der er i forvejen indført 
handicapbegrænsning på 18 hullers banen i primetime i weekenderne. 
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Der arbejdes videre med disse overvejelser, og medlemmerne vil i givet fald blive 
orienteret om begrænsningerne. 
 
 
Sponsorer 
 
MA orienterede om, at der nu er udarbejdet et regneark med en samlet oversigt over 
vore sponsorer og de forskellige typer af sponsorater.  
 
Der er afholdt møde mellem PHK, Claus Hermann og FU, hvor sponsoraterne er 
gennemgået, og hvor det er aftalt, at der udarbejdes flyers med oversigt over de 
forskellige typer af sponsorater, vi udbyder, ligesom der laves en flyer, der kan bruges 
til at præsentere for potentielle emner til vores erhvervsklub.    
 
 
Afstandsmarkeringer på driving rangen. 
 
Fra træner NEH var der kommet ønske om, at afstandsmarkeringerne på driving 
rangen skulle opgraderes til en ny type, som ville være tydeligere fra udslagsmåtterne.  
 
Der var enighed om, at det kan være svært at se, hvor boldene lander. Om dette 
ændres med nye skilte er dog uklart. Der var enighed om, at vi ikke ønsker at driving 
rangen kommer til at se for ”Tivoli-agtig” ud, og der træffes ikke endelig afgørelse, før 
mulighederne er undersøgt nærmere. 
 
 
Møde med Sparekassen Thy. 
 
MA orienterede om, at FU tidligere på året havde haft et møde med Mogens Andersen 
fra Sparekassen Thy, hvor han er ny direktør. Han var meget positiv over for klubben 
og har nu meldt sig ind i Viborg Golfklub og i erhvervsklubben og med et tilbud om at 
ville se på mulighederne for at overtage vort bankengagement på favorable vilkår. Vi 
arbejder videre med disse muligheder. 
 
 

22-020 Orientering om klubhusprojektet 
 

Renoveringen af vore omklædningsrum og toiletter er nu stort set færdig. Der udestår 
fortsat opsætning af et mindre antal skabe i omklædningsrummene til brug for 
deponering af tøj og værdigenstande. Vi overvejer dertil indkøb af lidt ekstra 
møblement til omklædningsrummene. Vi håber dette kan være med til at løse lidt af 
akustikproblemerne. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt at opsætte 
lyddæmpende plader på loftet. 
 
Vore lockerrum har nu også alle fået ny facadebeklædning, og vi har fået et øget antal 
kvadratmeter under tag, hvor det er tanken, at der skal monteres 30 nye skabe til 
brug for opbevaring og opladning af el-vogne. Der er stor efterspørgsel på disse skabe, 
og en stor del af de nye skabe er udlejet på forhånd. Vi forventer, at de nye el-skabe 
bliver monteret i uge 29. 
 
Byggeriet sættes herefter på standby hen over sommeren, hvor vi ikke ønsker at 
genere medlemmerne og gæsterne med opgravning af gården, som er nødvendigt for 
at flytte fedtudskiller og kloak, inden byggeriet af den nye lounge kan igangsættes. 
 
Vi håber at kunne komme i gang med denne del af ombygningsplanerne til efteråret. 
Forinden er det dog vigtigt, at vi kommer nærmere en omtrentlig pris på, hvad den 
nye bygning kommer til at koste, så vi kan se, om vi kan holde os inden for budgettet 
på samlet tDKK 5.000. 
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MA orienterede om, at kommunen og de fonde, der har givet tilsagn om støtte, er 
blevet kontaktet med orientering om status på byggeriet. Vi har efterfølgende 
modtaget tilskud og acontobetalinger fra et par af disse. 
 
ABJ foreslog at vi igen prøver at lave et informationsmøde for potentielle sponsorer 
om ombygningsplanerne og jubilæumssponsoratet. MA var enig i, at det ville være en 
god ide at gentage denne indsats i håbet om at finde yderligere støtte blandt 
medlemmer og sponsorer. 
 

 
22-021 Rapportering fra udvalgene 
 

JW orienterede om, at der siden forrige møde havde været afholdt 4 store turneringer. 
3 klubturneringer og ranglisteturneringen Carlsberg Viborg Open. Der havde været 
god søgning til Kaffekop’en og Mr. Johs. turneringen, medens deltagerantallet ved DCC 
Invitationsturneringen og Carlsberg Viborg Open havde været lavere end sidste år. 
Dog havde niveauet ved Carlsberg Viborg Open været fint, idet mere end halvdelen af 
deltagerne havde været spiller med + handicap. 
 
SB orienterede om, at der er stor tilfredshed med elitetrænerne fra vore elitespilleres 
side. Det bliver spændende at følge resultaterne i Danmarksturneringen i den 
kommende weekend, hvor specielt vore 2 bedste divisionshold står over for svære og 
vigtige kampe. 
 
SB nævnte, at herreholdet nu er blevet forstærket yderligere, idet Oskar Ambrosius 
efter en del år i USA nu er vendt tilbage til Danmark og har valgt Viborg som sin 
fremtidige hjemmeklub. Oskar har i øvrigt planer om at turne pro til efteråret. 
 
Fra baneudvalget orienterede KS om, at hun og PK havde udarbejdet et grundlag for 
at prioritere indsatsen for at optimere vore bunkers.  
 
I den forbindelse var alle banens bunkers blevet undersøgt og beskrevet grundigt med 
hensyn til sanddybde, sandtype, bunkerkanter mv.  
 
Der er tilsyneladende 3 forskellige typer sand i vore bunkers. Den nyeste type svarer 
til det valg medlemmerne var med til at træffe for år tilbage, hvor man kunne stemme 
om hvilken type, man foretrak. 
 
I forhold til de generelle krav, der er til sanddybden i bunkers, kunne KS og PK oplyse, 
at der ikke er for meget sand i vore bunkers. De generelle krav er mindst 10 cm i 
greenbunkers og 5-8 cm i fairwaybunkers. Vore bunkers ligger inden for disse 
tolerancer. 
 
Der var dog enighed i bestyrelsen om, at bunkers føles forskellige, og beslutningen 
blev, at bestyrelsen besigtiger et antal af vore bunkers i den nærmeste fremtid for 
bedre at kunne bedømme forholdene. Først herefter tages der endelig stilling til, 
hvorledes arbejdet med vore bunkers skal prioriteres i den nærmeste fremtid. 
 
PK oplyste, at han i den kommende uge har møde med kollegaer i den erfagruppe, 
han er en del af. Han vil her forespørge, hvilken sandtype, man anvender i de klubber, 
der er repræsenteret i erfagruppen. 
 
 

22-023 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
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 Mødet sluttede kl. 19.15 
 
 Referent:   Verner Veedfald 
  
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


