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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Mandag den 22. august 2022 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 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: Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 Træner  Niels Erik Hansen (NEH) 
 
 
Under dagsordenens pkt. 22-027 deltog filialdirektør Mogens Andersen fra Sparekassen Thy. 
 
 
22-023 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. juni blev godkendt og underskrevet. 
 
 
22-024 Budgetopfølgning 30.06.22 og bemærkninger til tiden efter 
 

 Allerede i sommerferien var budgetopfølgningen pr. 30. juni blevet udsendt til 
bestyrelsen til orientering og kommentering. På bestyrelsesmødet blev 
budgetopfølgningen derfor kun gennemgået i hovedpunkter. 

 
 Kontingentindtægterne lå efter årets første 6 måneder tDKK 107 over budgettet, og 
MA udtrykte forventning om, at vi når budgettet på tDKK 6.450 i indeværende år. 
Dette til trods for, at det må forventes, at det bliver nødvendigt at tilbageføre nogle 
kontingenter, som det desværre ikke - på trods af gentagne rykkere – er lykkedes at 
inddrive. 
 
Derimod må det nok konstateres, at det bliver vanskeligt at nå budgettet fuldt ud, når 
det gælder sponsorindtægterne. Indtægterne fra de almindelige sponsorater udgjorde 
efter juni måned tDKK 447. Til sammenligning er budgettet tDKK 500, og det er nok 
ikke realistisk, at det lykkes at udfylde denne manko.  
 
Der arbejdes på at færdiggøre udarbejdelsen af en folder, der orienterer om indholdet 
af de forskellige sponsorpakker, klubben arbejder med. PHK efterlyste denne, da den 
kan være med til at lette arbejdet med at tilgå nye sponsorer. 
 
De samlede indtægter fra salg af banen ligger næsten på budget. Der er således kun 
en negativ afvigelse på tDKK 13. MA gjorde opmærksom på, at det tilsyneladende går 
lidt trægere med greenfeeindtægterne i år end sidste år, måske som følge af at 
”Corona-effekten” nu er ved at ebbe ud. Vi er lidt efter budgettet men stort set på 
niveau med sidste år ved samme tid. 
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MA gjorde opmærksom på, at det ser ud til at udlejningen af buggies nu går noget 
lettere end tidligere. Salget her er således steget betydeligt. 
 
Når det gælder de samlede lønudgifter til drift af banen, ligger disse tDKK 105 under 
budgettet som følge af, at greenkeeper John Mikkelsen ikke er kommet fuldt ud tilbage 
efter sin sygdomsperiode. Der forventes fortsat en besparelse på lønudgifterne for hele 
året. 
 
Udgifterne til drift af banen ligger samlet stort set på budget efter de første 6 måneder. 
Dog med betydelige afvigelser i såvel negativ som positiv retning. Udgifterne til indkøb 
af gødning ligger således tDKK 48 over budget, medens udgifterne til indkøb af frø 
afviger positivt med tDKK 45. Udgifterne til sand/jord ligger tDKK 32 over budget. En 
anden større afvigelse er på udgifterne til reservedele, som afviger positivt med tDKK 
51 i forhold til budget. 
 
Der blev sidste år indkøbt betydelige mængder gødning, idet der var varslet store 
prisstigninger i indeværende år. PK orienterede om, at det nu forsøges at gøde med 
det såkaldte ”gyllefiber”, som er et affaldsprodukt fra biogasproduktion. Der er gode 
erfaringer fra andre golfbaner med at anvende dette. Eneste gene kan være en let 
lugtgene de dage, gødningen lægges ud.  
 
Forbruget af vand har i første halvår ligget noget over budget, idet der er brugt for 
tDKK 40 mere end forventet. Også i de seneste måneder har der været behov for at 
vande greens og fairways, hvorfor det må forventes, at der også kommer en 
overskridelse af budgettet i sidste halvår, og vi kommer tæt på den mængde vand, vi 
har tilladelse til at pumpe op pr. år (20.000 m3). 
 
Når det gælder drift af greenkeepergården er specielt udgifterne til el steget betydeligt. 
Der har således været en stigning på mere end 100 pct i forhold til budgettet. MA 
henviste til, at der – ud over stigning i enhedsprisen på el – havde været udgifter 
under byggeriet og til opvarmning af toiletvognene, medens byggeriet har stået på.  
 
PK nævnte, at vort solcelleanlæg var blevet gennemgået for nyligt, og det kunne 
konstateres, at det yder som forventet. 
 
 Udgifterne til golfspil ligger tDKK 262 over budget. Herfra skal dog trækkes tDKK 152, 
der er kommet ind som sponsorater, hvor de er bogført. Den negative nettoafvigelse 
er således reelt tDKK 110. 

 
 Denne afvigelse er specielt forårsaget af 3 elementer. Der er en overskridelse på 
ungdomsafdelingen på tDKK 19, hvor klubben har betalt for trykning af sponsorlogoer 
på indkøbte trøjer. 
 
Eliteafdelingen har dertil netto brugt tDKK 25 mere end budgetteret, og træningen af 
eliten har – efter hensyntagen til egenbetaling og øremærkede sponsorater - kostet 
tDKK 40 mere end oprindelig budgetteret. 
 
Turneringer og tilsvarende aktiviteter budgetteres til samlet at give en mindre indtægt. 
Efter årets første 6 måneder har indtægterne samlet oversteget budgettet med tDKK 
7. Den største negative afvigelse er udgifterne til begynderprojektet ”Kvinder og golf”. 
For året som helhed forventes dog en positiv gevinst herfra, idet der nu kommer en 
del indmeldelser fra denne gruppe. 
 
Der er efter årets første 6 måneder en besparelse på tDKK 50 på driften af klubhuset, 
og der er ikke noget, der tyder på, at der ikke også for året som helhed kan opnås en 
besparelse her. 
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Under foreningsudgifterne betyder de flere medlemmer, der nu er i klubben, at 
udgifterne til kontingent til DGU er stigende, og der er en negativ overskridelse på 
tDKK 6 alene her. 
 
Driften af sekretariatet afviger negativt med samlet tDKK 51. Driften af vore golfbiler 
med diverse reparationer har oversteget budgettet med tDKK 19. Dertil har der været 
ikke budgetterede udgifter til advokat- og revisorbistand. Til gengæld har der været 
en besparelse til annoncering på tDKK 21. 
 
Budgettet for andet halvår lyder på et underskud på tDKK 3.400 inklusive afskrivninger 
på tDKK 700, og det må forventes, at forholdene på energiområdet med markant 
forhøjede enhedspriser også vil smitte af på driften resten af året. 
 
For de første 6 måneder ligger resultatet samlet tDKK 34 under budget og tDKK 19 
lavere end ved samme tidspunkt sidste år. 
 
Det er endnu tidligt at skønne på årsresultatet, men det er vort bedste skøn, at 
resultatet bliver i størrelsesordenen tDKK 100 lavere end det oprindeligt budgetterede 
resultat på tDKK 422. 
 
 

22-025 Rapportering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
 
 Muligheder for øgning af vandforsyningen 
 

MA orienterede om status på vore overvejelser omkring etablering af en vandboring i 
området ved toiletbygningen på hul 14. Der har været indledende drøftelser med 
Dorthe Elmbo Knudsen ved Viborg Kommune, og vi har netop modtaget et tilbud på 
etablering af selve boringen, som forventes at skulle gå ned i 60 meters dybde. Prisen 
lyder på tDKK 217 eks. moms. Hertil kommer udgifter til dykpumpe og trykpumper. 
Den på forrige bestyrelsesmøde antydede samlede pris på tDKK 500 for hele anlægget 
må derfor fortsat betragtes som et realistisk bud. 

 
Det er aftalt, at vi i den nærmeste fremtid holder et møde med Viborg Kommune og 
brøndboringsfirmaet, så vi kan få indhentet de nødvendige tilladelser.  

 
Bestyrelsen var enig i, at det er nødvendigt at sikre vore muligheder for at få adgang 
til tilstrækkeligt med vand, så vi kan holde liv i vore fairways i tørkeperioder. Der var 
samtidig enighed om at arbejdet først skal sættes i gang, når vi har den nødvendige 
likviditet, og en igangsætning i februar 2023 vil derfor være det, vi stræber efter, så 
etableringen er tilendebragt, inden det bliver nødvendigt med vanding i foråret. 
 
Bestyrelsen inddrages igen inden endelig beslutning tages. 
 
 
Medlemssituationen 
 
VV gennemgik medlemsstatistikken, som var udarbejdet pr. den 18. august. Denne 
dato var det samlede medlemstal 1.470. I forhold til udgangspunktet ved årsskiftet 
har der været en tilvækst på 87 medlemmer, og på de blot 2 måneder siden forrige 
optælling, har tilvæksten været 39. Det er glædeligt, at tilvæksten specielt kan spores 
blandt fuldtids- og fleks 9 hullers medlemmerne. 
 
MA udtrykte tilfredshed med udviklingen, men var lidt bekymret for, om vi fortsat kan 
fastholde medlemmerne, henset til de økonomiske udfordringer, som de fortsatte 
prisstigninger på energi og detailvarer påfører alle – ikke mindst pensionisterne, som 
vi har mange af i medlemsskaren. 
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Klage fra medlem 
 
MA orienterede om en episode fra tidligere på sommeren, hvor et af vore medlemmer 
havde været meget utilfreds med et andet medlems opførsel på banen, og 
vedkommende ønskede en uforbeholden undskyldning. MA havde fået denne 
undskyldning og viderebragt til klageren, som dog fortsat ikke var tilfreds med 
udfaldet, og havde givet udtryk for, at han overvejede at indbringe episoden for vort 
Amatør- og Ordensudvalg. 
 
 
Lynnedslag – anmeldelse til forsikring 
 
Torsdag den 4. august om eftermiddagen har der været lynnedslag på banen. 
Desværre har dette medført ødelæggelser på de elektroniske komponenter i vort 
vandingsanlæg. Specielt i området omkring hullerne 12, 13 og 14. MA oplyste, at 
skaden er anmeldt til vort forsikringsselskab, og at der er etableret kontakt mellem 
taksatoren og firmaet Danregn for en snarlig besigtigelse og opmåling af skadens 
omfang. 
 
Vi kender således endnu ikke de samlede skader, men påregner at klubben – som sidst 
vi havde lynnedslag – igen kan nøjes med at få udgifter til forsikringens selvrisiko. 
 
 
Hegn på hul 20 
 
MA viderebragte et forslag fra ABJ om opsætning af et hegn mellem hul 20 og teestedet 
på hul 4 på Pay & Play banen, hvor man kan være i fare, hvis drivet slices fra 
herreteestedet på hul 20. 
 
Der var enighed om, at det bliver svært at etablere et hegn på stedet, som kan give 
den ønskede sikkerhed. Vi prøver i stedet at opsætte et skilt på teestedet på hul 20 
med opfordring om altid at råbe ”Fore”, hvis der er den mindste risiko for spillerne på 
Pay & Play banen. 
 
 
Cafeens åbningstider 
 
Fra Gitte Sørensen i Restaurant GOMA var der kommet et ønske om at man i større 
omfang respekterer cafeens åbningstider, når der arrangeres diverse aktiviteter fra 
medlemmernes og udvalgenes side. Med de bemandingsproblemer branchen generelt 
har, er det særdeles svært at få arbejds- og vagtplanerne til at nå sammen, og det 
betyder øgede lønudgifter, når medarbejderne må kommanderes på overarbejde. 
 
Bestyrelsen var enig i synspunktet, og ønsket er hermed bragt videre. 
 
 

22-026 Nye medlemmer i Amatør- og ordensudvalget 
 

Mangeårigt medlem af og formand for klubbens Amatør- og ordensudvalg Peter Lilholt 
havde for nyligt meddelt Forretningsudvalget, at han nu – i forbindelse med sin 80 års 
fødselsdag – ønskede at udtræde af udvalget. Forretningsudvalget har kvitteret for 
den mangeårige indsats og har udtrykt fuld forståelse for beslutningen. 

 
  

Samtidig med ønsket om at trække sig, kunne Peter Lilholt meddele, at udvalget havde 
forslag til afløser. 
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Efterfølgende har også Thomas Hansen meddelt, at tiden nu var kommet til at træde 
ud af udvalget. Også han har ydet en stor og mangeårig indsats her. 

 
Der skal derfor udpeges 2 nye medlemmer til Amatør- og ordensudvalget, og 
Forretningsudvalget blev af bestyrelsen bemyndiget til at arbejde videre med de 
forslag, der er kommet til supplering af udvalget. 
 
 

22-027 Præsentation af Sparekassen Thy. 
 

Under dette punkt deltog filialdirektør Mogens Andersen fra Sparekassen Thy’s Viborg 
afdeling. MA bød indledningsvis Mogens Andersen velkommen til mødet. 

 
Forretningsudvalget havde før sommerferien et møde med Mogens Andersen i 
forbindelse med hans indmeldelse i erhvervsklubben, og i den forbindelse tilbød 
Mogens Andersen at se på vilkårene for en overtagelse af klubbens bankengagement. 
Dette forelå nu.  

 
Bestyrelsen var orienteret om indholdet, og Mogens Andersen gennemgik derfor kun 
hovedpunkterne, efter at han kort havde præsenteret sig selv og Sparekassen Thy. 
 
Sparekassen Thy vil stille en driftskredit på 1,5 mio. kr. til rådighed med mulighed for 
at trække op til 3,2 mio.kr. i perioder med øget likviditetsbehov. Rentesatsen lyder på 
4,75 pct. 
 
Dertil vil Sparekassen Thy yde os et erhvervslån på 1,0 mio. kr. med en løbetid på 15 
år til brug for vores investering i nyt klubhus. Renten er 2,5 pct. Som sikkerhed ønskes 
pant i vort klubhus samt det skovareal, som klubben selv ejer bag greenkeepergården. 
Der skal lyses et ejerpantebrev på 0,5 mio.kr. (Der har tidligere været et 
pantsætningsforbud i løsøret som sikkerhed for vort låneengagement). 
 
MA gav udtryk for, at bestyrelsen var indstillet på at skifte pengeinstitut, og at vi derfor 
ønskede at effektuere dette snarest muligt. Vi ser frem til samarbejdet. 
 
Mogens Andersen sørger nu for dokumentudarbejdelsen og Sparekassen Thy sørger i 
øvrigt for det praktiske i forbindelse med skiftet.  
 
 

22-028 Orientering om klubhusprojektet 
 

 Inden sommerferien blev renoveringen af vore toiletter og omklædningsrum bragt til
 ende, og for at genere medlemmer og gæster mindst muligt valgte vi at udsætte 
arbejdet med opgravning i gården og opbygning af det nye loungeområde til efteråret. 

 
 Vi nærmer os nu og er gået i gang med planlægningen af den sidste del af byggeriet. 
MA orienterede således om, at vi netop har haft møde med Jesper Thybo og Gunnar 
Kristensen med henblik på at få lavet et overslag over, hvad ombygningsudgiften for 
de resterende arbejder vil ende i. MA oplyste, at der indtil nu er brugt ca. 2,5 mio. kr. 
I dette beløb er indeholdt beløb investeret i renovering og opgradering af 
køkkenfaciliteterne ved forpagterskiftet samt renoveringen af selve cafeen. 
 
Det er ønsket, at arbejdet med opgravning af gården og flytning af kloarkerne kan 
igangsættes medio oktober, og at tilbygningen kan være lukket inden jul. Vi stræber 
efter, at hele byggeprocessen kan være tilendebragt 1. marts 2023. 
 



 

 6 

Proshoppen skal også renoveres, og sekretariatet skal flyttes ned i stueplan. Medens 
dette arbejde pågår, vil vi forsøge at finde nogle ledige lokaler i midtbyen, hvor 
proshoppen kan få midlertidigt forretningssted fra. 
 
MA meddelte afslutningsvis, at bestyrelsen orienteres, så snart vi har fået indhentet 
priserne på restprojektet. 
 
 

22-029 Rapportering fra udvalgene 
 

 Turneringsansvarlig JW orienterede om, at fællesturneringerne i juli måned i år havde 
haft deltagermæssig fremgang i forhold til forrige år. Også Viborg Blikkenslageris 
turnering havde haft lidt flere deltagere. Til gengæld havde der være noget færre 
deltagere til den netop afviklede PRO/AM, hvor Mørup Ure-Guld igen havde været 
præmiesponsor. JW ville tage en drøftelse med begynderansvarlig for at se på, hvad 
vi kan gøre for at skabe større interesse for denne turnering næste år.  
 
Begynderansvarlig ABJ har efterfølgende forklaret den mindre deltagelse med at VFF 
samme aften spillede fodbold mod West Ham United, og at dette afholdt flere fra at 
deltage i turneringen. Begynderudvalget havde brugt mange kræfter på at sikre en 
god deltagelse. 
 
Klubmesterskaberne afvikles i september måned med start i weekenden 3. – 4. 
september. Dette falder desværre sammen med Made in Himmerland, men alternativet 
den sidste weekend i august ville også være en udfordring, idet der denne weekend er 
Fyrværkerifestival. 
 
SB redegjorde for de sportslige resultater i Danmarksturneringen, hvor de indledende 
runder nu var afsluttet. Der har generelt været tale om meget positive resultater, idet 
alle holdene har klaret sig fornemt. 
 
Damerne i 1. division vandt således alle deres puljekampe og skal nu spille om 
oprykning til Elite divisionen mod holdet fra Stensballegård den 10. september. 
 
Vore herrer i 1. division fik en 2. plads efter at være rykket op sidste år. 
Herrerne i 5. division vandt puljen og rykker op i 4. division, og herrerne i 
Kvalifikationsrækken skal spile om oprykning til 5. division mod Sebber Kloster den 
11. september. 
 
Også vort seniorhold vandt alle deres kampe og skal spille om oprykning til 3. division 
den 10. september. 
 
Vort hold hos veteranerne vandt puljen i 2. division og rykker dermed igen op i 1. 
division. 
 
Endelig klarede vort hold i Superveteran rækken sig også flot, idet de vandt deres 
pulje i kvalifikationsrækken og nu skal spille om oprykning til 1. division den 11. 
september. 
 
Så alt i alt meget flotte sportslige resultater. SB føjede til, at der er god stemning i 
vores elitetrup og stor tilfredshed med elitetrænerne. Der gøres nu en ekstra 
træningsindsats med 1. holdet på damesiden i håbet om for første gang at kunne rykke 
op i den fornemmeste række. 
 
SB oplyste i øvrigt, at vort medlem Oskar Ambrosius nu var turned pro. Oskar havde 
allerede deltaget i sin første turnering på Ecco Touren med en placering som nr. 20 til 
resultat. Det bliver spædende at følge hans udvikling fremover. 
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PHK havde ikke nyt fra sponsorarbejdet, men han gjorde opmærksom på, at den måde 
fællesturneringerne i år var blevet afviklet på med baglæns gunstart og mange 
dobbeltstarter havde givet et sammenpresset forløb, og han opfordrede til, at der til 
næste år gives mulighed for at sprede starterne noget mere.  
 
Dette vil blive forsøgt indarbejdet i vejledningen for Fællesturneringerne til næste år. 
 
Inden bestyrelsesmødet havde bestyrelsen været på besøg på et par af hullerne, hvor 
KS sammen med PK havde orienteret om deres ambitioner om at etablere noget mere 
uklippet rough for at give banen noget mere karakter, uden at dette ville være til gene 
for spillet. 
 
Bestyrelsen var enig i at gøre et forsøg på at etablere flere områder med uklippet 
rough. I første omgang bliver dette etableret ved hul 3/23 og lidt mellem hul 4/24 op 
mod læhegnet, der går på tværs ved disse 2 huller på det skrånende område. 
 
KS påpegede i øvrigt, at der tidligere havde været forslag om at plante nogle træer 
langs med hul 1 i højre side, for at markere hullets forløb op mod driving rangen. Også 
dette forslag vandt gehør i bestyrelsen, og beplantningen vil finde sted i efteråret. 
 
PK føjede til, at man nu er gået i gang med at vertikalskære fairways. Dette arbejde 
vil ske på 9 hullers banen, men vil fortsætte indtil alle 27 huller er blevet bearbejdet. 
Det bliver nødvendigt at lukke de huller, hvor arbejdet foregår på at hensyn til 
greenkeepernes sikkerhed. 
 
MA oplyste afslutningsvis, at den rating af Pay & Play banen, som DGU tidligere havde 
stillet os i udsigt, ikke blev til noget i år. Vi må således vente til 2023, hvor det er 
forventningen at også banens 27 huller bliver ratet igen. 
 
ABJ havde meldt afbud på grund af sygdom, men hun havde bedt bestyrelsen behandle 
en henvendelse fra Klub 37, som ønskede at kunne starte deres spil på 9 hullers banen 
lidt tidligere på eftermiddagen, nu hvor det begyndte at blive tidligere mørkt. Dette 
ville dog betyde, at onsdagsherrerne ikke fik så mange starttider til 9 huls spil. PHK, 
der sidder i onsdagsherrernes komite, var enig i, at der var reserveret for mange tider, 
og Klub 37 har nu efterfølgende fået oplysning om, at de kan benytte disse tider. 
  
 

22-029 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
 
 
 
 Mødet sluttede kl. 18.55 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 

 
 

 
 
 
  
  
 
 


