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Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 
 
 
Tid: Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 17.00 
 
 
Deltagere: Formand  Mogens Andersen (MA) 
 Næstformand Verner Veedfald (VV) 
 Sportsansvarlig Søren Brandstrup (SB) 
 Begynderansvarlig Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ) 
 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) 
 
 
22-031 Godkendelse af referat fra sidse bestyrelsesmøde 
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 22. august blev godkendt og underskrevet. 
 
 
22-032 Budgetopfølgning pr. 30.09.22 med bemærkninger 
 

MA gennemgik i hovedpunkter budgetopfølgningen pr. 30.09. Kommentarerne hertil 
skulle ses i forlængelse af kommentarerne udarbejdet ved budgetopfølgningerne pr. 
30.04 og pr. 30.06. 
 
Indtægterne fra kontingenter har efter de første 9 måneder nået budgettet for samme 
periode med en mindre positiv afvigelse på tdkk 19. Da der stadig kan blive behov for 
at tilbageføre kontingenter på grund af manglende betaling, er det forventningen, at 
vi når årets budget på tDKK 6.450, hvilket vil være tDKK 225 over niveauet fra 2021. 
 
Indtægterne fra andre afviger positivt med tDKK 73. En medvirkende forklaring er, at 
der i 3. kvartal er indtægtsført tDKK 30, som vi tidligere havde reserveret som for 
meget modtaget lønkompensation. Ved den endelige slutafregning viste det sig, at 
vores tilbagebetalingspligt var ca. tDKK 30 lavere end oprindelig skønnet. 
 
For sponsoraternes vedkommende mangler der at blive faktureret for tDKK 66, og for 
året som helhed forventes der en positiv afvigelse på omkring tDKK 110. 
 
De samlede indtægter fra salg af banen (greenfee og udlejning af buggies), viser efter 
årets første 9 måneder en positiv afvigelse på tDKK 37. Selv om året startede lidt sløjt, 
er antallet af besøgende vokset gennem sæsonen. Også i 4. kvartal forventes der 
indtægter fra greenfee – bl.a. gennem aftalen med Golf Hotellet – og det er 
forventningen, at vi for året som helhed får en positiv afvigelse på tDKK 50. 
 
Efter årets første 3 kvartaler ligger de samlede indtægter tDKK 135 over budgettet og 
tDKK 339 over niveauet sidste år. 
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På omkostningssiden kan specielt fremhæves, at lønudgifterne til banepersonellet 
afviger positivt med tDKK 199. Her kan besparelsen henføres til at greenkeeper John 
Mikkelsen har været sygemeldt og kun kan arbejde få timer om ugen og uden 
omkostning for klubben. For året som helhed forventes en samlet besparelse på 
lønudgifterne på ca. tDKK 275. 
 
En anden betydelig omkostningspost er udgifterne til drift af banen. Samlet for årets 
første 3 kvartaler har der været en negativ afvigelse på tDKK 100. Afvigelsen kan 
specielt henføres til øgede omkostninger til indkøb af gødning, vandafgift samt udgifter 
til brændstof. Disse 3 poster alene afviger således negativt med tDKk 149. 
 
Med de mange tørre perioder har det været nødvendigt at vande mere end normalt, 
og brændstofpriserne ligger nu 53 pct. højere end sidste år, ligesom også priserne på 
gødning er steget markant. 
 
Udgifterne til drift af greenkeepergården ligger efter 9 måneder tDKK 106 over 
budgettet. Overskridelsen kan næsten udelukkende henføres til udgifterne til el, som 
ligger tDKK 96 over budgettet, selv om strømforbruget målt i Kwh stort set ligger på 
samme niveau som sidste år. Udgifterne til opvarmning ligger tDKK 11 over budget – 
igen som følge af de stigende energipriser. 
 
Udgifterne til golfspil afgiver negativt med tDKK 295. Hovedparten heraf – tDKK 170 
– kan henføres til aflønningen af vore elitetrænere (David Dickmeiss, Thomas Poulsen 
og Daisy Nielsen). Denne merudgift er dog for en pæn del dækket af sponsorater, 
hvorunder indtægten er bogført. Merforbruget under denne kontogruppe kan 
yderligere henføres til juniorafdelingen og eliteafdelingen, hvor udgifterne til indkøb af 
tøj og påtrykning af sponsornavne har været højere end budgetteret. 
 
Udgifterne til drift af klubhuset har samlet ligget tDKK 47 under budget. Besparelsen 
er fordelt på mange underkonti. 
 
Foreningsudgifterne afviger negativt med tDKK 17. Specielt udgifterne til DGU 
forklarer her afvigelsen, da vi er blevet flere medlemmer, end oprindelig budgetteret. 
 
Omkostningerne til drift af sekretariatet ligger for de første 3 kvartaler tDKK 51 over 
budget. Her kan afvigelsen især henføres til øgede omkostninger til drift af golfbilerne, 
samt til revision og advokatbistand. 
 
Det samlede resultat før renter viser efter udgangen af september en negativ afvigelse 
på tDKK 146. Da renteudgifterne også afviger negativt med tDKK 33, ender periodens 
resultat tDKK 179 lavere end budgetteret. 
 
Bestyrelsen anser dog dette resultat for acceptabelt, idet de stigende udgifter til 
vanding, el samt brændstof alene har betydet en overskridelse på tDKK 202.  
 
Det må også påregnes, at der i 4. kvartal samlet vil blive tale om en mindre negativ 
afvigelse, hvorfor det nu forekommer realistisk, at resultatet for hele året kommer til 
at ligge i niveauet tDKK 200 – 225.  
 
Det lavere resultat i kombination med at der i årets løb er foretaget investeringer i 
renoveringen af vort klubhus samt at kreditorgælden er nedbragt til et minimum 
belaster naturligt klubbens likviditet, og MA redegjorde for, at vi derfor nu anmoder 
Sparekassen Thy om at udbetale halvdelen af det lån på 1 mio.kr., som der er givet 
tilsagn om til byggeriet. 
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22-033 Budgetudkast for 2023 
 

Der er tidligere udarbejdet budget for 2023 bl.a. i relation til drøftelser med vores 
bankforbindelse. Dette budget er nu blevet revurderet på grundlag af de kendte forhold 
efter udgangen af 3. kvartal. MA gennemgik hovedtallene i budgettet for 2023. 
 
På indtægtssiden er der under kontingenterne taget højde for en stigning i 
kontingentsatserne på typisk 200 eller 300 kr. pr. kontingentkategori. 
Kontingentstigningen blev varslet på generalforsamlingen tidligere på året, men vil 
igen blive præsenteret for medlemmerne i den nærmeste fremtid. Samtidig med at 
kontingentet hæves, vil opkrævningen blive delt over 2 gange, så kontingenterne 
fremover skal betales med halvdelen den 1. januar henholdsvis den 1. maj. 
 
Baseret på det nuværende medlemstal og den forventede regulering ved årets udgang 
kan de samlede kontingentindtægter for 2023 estimeres til tDKK 7.000. Med en 
marginal øgning af sponsorindtægterne og en stort set uændret indtægt fra greenfee 
mv. skønnes de samlede indtægter for 2023 at ville blive i størrelsesordenen tDKK 
10.187. 
 
De samlede omkostninger skønnes at ville udgøre tDKK 8.449. Heri er der taget højde 
for ansættelse af yderligere 1 greenkeeper samt til den forventede 
overenskomstmæssige lønstigning, ligesom udgifterne til vand, el og brændstof er 
kalkuleret på niveau med prisniveauet for nærværende.  
 
Resultatet før afskrivninger forventes således at blive i størrelsesordenen tDKK 1.738, 
og efter afskrivninger og renteudgifter estimeres resultatet at blive et overskud i 
størrelsesordenen tDKK 528. 
 
Bestyrelsen har – som tidligere varslet – en ambition om at ansætte en manager – 
formentlig på deltid i udgangsfasen. Der er endnu ikke taget hensyn til en lønudgift til 
dette i estimatet for 2023.  
 
I relation til budgettet for næste år var der en drøftelse af risikoen for et større frafald 
af medlemmer end normalt ved årets udgang som følge af den generelle økonomiske 
krise, med abnorme energipriser og stigende dagligvarepriser, som belaster 
husholdningerne. 
 
Antallet af udmeldelser ligger heldigvis på et lavt niveau, men der er i DGU generelt 
en forventning om og frygt for, at golfklubberne vil komme til at mærke en 
medlemsnedgang i det kommende år som følge af de økonomiske udfordringer for 
privatøkonomien. 
 
 

22-034 Rapportering fra Forretningsudvalget (FU) 
 
  
 Medlemssituationen 
 

 VV gennemgik den udarbejdede medlemsstatistik opgjort pr. den 24. oktober. Pr. 
denne dato var der i alt 1.441 medlemmer i klubben incl. 47 passive. I forhold til 
opgørelsen den 18. august er der tale om en netto nedgang på 29 medlemmer. 

 
 Der er siden opgørelsen i august sket en oprydning i medlemsskaren, idet flere 
medlemmer, som der ikke har været aktivitet på i form af kontingentindbetaling – på 
trods af adskillige rykkere – nu er blevet slettet i medlemskartoteket. I forhold til 
seneste opgørelse har der derudover været en del bevægelse fra gruppen af 
prøvemedlemmer til dels fuldtidsmedlemmer men specielt til gruppen af 9 hullers 
medlemmer. 



 

 4 

 
 
50 års jubilæet 
 
MA orienterede om, at det desværre ikke var lykkedes at få tilsagn fra kronprinsesse 
Mary (protektor for Dansk Golf Union) om at medvirke ved præmieoverrækkelsen i 
forbindelse med den Pro/Am turnering, med speciel fokus på kvinder i golf, som vi 
arbejder på at få tilslutning til i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum til maj 2023. 
 
Der arbejdes nu videre med at finde en kendt personlighed, som vil bistå ved den 
påtænkte turneringsaktivitet. 
 
 
Lynnedslag i vandingsanlægget 
 
I august måned var der igen lynnedslag på vores bane (specielt ved hul 12, 13 og 14). 
Det har betydet, at dele af vort vandingsanlæg har fået ødelagt det elektroniske 
styringssystem. Skaden er anmeldt til vort forsikringsselskab, og i øjeblikket arbejdes 
der ihærdigt på at finde og udbedre de fejl, der er, så automatikken kommer til at 
fungere igen. Der er tilsyneladende nogle udfordringer, og hvornår alt fungerer igen 
vides ikke. Så længe eftersporingen efter fejlene foregår, er det desværre nødvendigt 
at lukke for vandet, hvilket betyder, at også banetoiletterne må lukkes, da 
vandforsyningen her er tilsluttet vandingsanlægget. 
 
 
Ansættelse af manager 
 
Som nævnt under pkt. 22-033 arbejder bestyrelsen på, at der kan skabes økonomisk 
grundlag for at ansætte en manager i klubben til varetagelse af nogle af de daglige 
driftsopgaver. Der var enighed om, at en fuldtidsansættelse vil medføre en ikke 
ubetydelig merudgift, hvorfor der i en startfase kunne overvejes en deltidsansættelse.  
 
Det er vigtigt, at der nu udarbejdes en klar arbejdsbeskrivelse for, hvad den 
pågældende skal have af ansvarsområder. Det er forventningen, at en ansættelse kan 
ske i løbet af foråret 2023. 
 
 
Blokering af tider til klubber-i-klubben, når vi spiller på Combibanen. 
 
Vi har fået henvendelser fra medlemmer, som undrer sig over, at klubber i klubben 
har mange tider reserveret til deres spil i vinterperioden, hvor der spilles på 
Combibanen, og vi dermed kun har 18 huller til rådighed. Man mener, det blokerer for 
at andre kan benytte nogle af de attraktive tider om formiddagen. 
 
Bestyrelsen er enig i problemstillingen. Problemet er måske blevet forstærket af, at vi 
i år er gået over til Combibanen en uge før, vi plejer, samtidig med, at vejret har været 
ideelt til at spille golf, hvilket har øget presset på tiderne. Bestyrelsen er ligeledes enig 
i, at klubber i klubben ikke skal have fortrinsret til flere tider, end de har behov for, 
hvorfor det endnu engang blev påpeget, at det er vigtigt, at det straks meddeles 
sekretariatet om blokeringer kan slettes, når man kender deltagerantallet til de 
respektive turneringer. 
 
Da vi snart nærmer os tidspunktet, hvor antallet at tildelte tider til klubber i klubben 
reduceres for vintersæsonen, besluttede bestyrelsen, at der indtil videre ikke ændres 
i vilkårene. Der vil dog være fokus på, at tiderne udnyttes optimalt.  
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Opsætning af ladestandere til el-blier 
 
Der er krav om, at der på kommunale ejendomme opsættes ladestandere til opladning 
af el-biler. Da Viborg Kommune er ejer af jorden, hvorpå golfklubben er beliggende, 
er det Viborg Kommune, som skal bekoste opsætningen af ladestandere her. 
 
Viborg Kommune har meddelt, at dette vil ske, og de har foreslået en placering under 
træet ved indkørslen til p-pladsen. Af erfaring ved vi, at biler placeret her holder i fare 
for at blive ramt af vildfarne bolde fra hul 9, og vi har derfor foreslået en anden mere 
sikker placering mod at afholde merudgiften ved at trække et længere kabel. 
Kommunen sender nu arbejdet i udbud. Det endelige tidspunkt for etablering er ikke 
fastlagt. 
 
 
Bekræftelse af tider/no shows 
 
På trods af, at vi efterhånden mange gange har opfordret vore medlemmer til at 
bekræfte deres reserverede tider, inden de går ud at spille, er der stadig en stor skare, 
der undlader dette. Nogle desværre mange gange. Dette er ikke acceptabelt, da vi 
dermed ikke kan se, om tiden er blevet benyttet, eller man er udeblevet fra tiden. I 
sidstnævnte tilfælde afholder man således andre fra at benytte tiden. 
 
Vi skal derfor endnu engang på det kraftigste opfordre til, at man altid bekræfter sin 
tid enten på touch standeren i klubhuset eller via Golfbox App’en.  
 
Bestyrelsen var enig om, at såfremt problemet fortsætter, indføres der sanktioner, 
f.eks. i form af at spilleretten for de pågældende inddrages for en periode. 
 
 
Kandidater til bestyrelsen 
 
Da der er varslet udskiftning i bestyrelsen på den kommende generalforsamling, 
drøftedes kandidater til nyvalg til bestyrelsen. Der arbejdes videre med emnerne. 
 
 
Trivsel på arbejdspladsen 
 
Da flere af vore ansatte har oplevet, at medlemmer har optrådt ubehageligt over for 
dem, har vi afholdt et indledende møde med Kim Nielsen (medindehaver af 
konsulentvirksomheden Achievers) for en drøftelse af, hvorledes vi styrker 
medarbejderne til at håndtere disse situationer. 
 
Kim Nielsen har som en start foreslået individuelle samtaler med hver enkelt ansatte 
for at afdække problemets omfang efterfulgt af plenumdrøftelser, hvor også 
bestyrelsesmedlemmerne deltager for at opbygge værktøjer til at håndtere de 
situationer, hvor kommunikationen med medlemmer eller andre ansatte ikke er 
optimal. 
 
 

 
 
 
22-035 Skifte til Sparekassen Thy 
 

 Bestyrelsen har besluttet at flytte klubbens bankengagement fra nuværende Sydbank 
til Sparekassen Thy, som har tilbudt nogle attraktive rentesatser og samtidig været 
positiv over for at stille finansiering til rådighed for vort ombygningsprojekt. 
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 MA orienterede om, at bankskiftet er i gang, og at de fleste funktioner nu er overgået 
til Sparekassen Thy. Da der fortsat ligger ubetalte fakturaer hos nogle af vore 
medlemmer og samarbejdspartnere påført vort hidtidige kontonummer i Sydbank, 
holdes kontoen i Sydbank dog åben for en periode. 

 
 Sparekassen Thy er nu i gang med at flytte vore betalingsaftaler og aftaler via 
Leverandørservice. Det udestår også, at vi ser, at betalinger af turneringsfee via 
turneringsmodulet i Golfbox falder rigtigt på plads på vores konto i Sparekassen Thy 
via Nets Easy. 
 
 

22-036 Orientering om klubhusprojektet. 
 

 Ombygningen af klubhuset med en udvidelse med ny overdækket lounge i dele af 
gårdarealet går nu i gang. 

 
 MA orienterede om, at pavillonen i gården flyttes en af de nærmeste dage, idet den 
skal flyttes hen for enden af det gamle stuehus, hvor den fremadrettet skal fungere 
som overdækket område til parkering af golfbags. 

 
 I uge 44 påbegyndes nedbrydning af Spikebaren, hvorefter der sker afblænding af 
døren ind til baren og til cafeen. Herefter skal adgangen til toiletter og 
omklædningsrum samt til cafeen ske fra vestsiden af klubhuset via indgangene ud mod 
puttinggreen. Dette muliggør, at cafeen kan holdes i drift under byggeperioden. 
 
Stenbelægningen i gården og rundt om klubhuset fjernes snarest, hvorefter arbejdet 
med at støbe sokkel til væggen rundt om det fremtidige gårdmiljø påbegyndes. 
Samtidig skal kloakken og fedtudskiller fra køkkenet flyttes ud mod p-pladsen. 
 
Den fremtidige lounge kommer til at hvile på 4 stålsøjler. Det er vores forhåbning, at 
opstilling af søjler og etablering af al inddækning kan være tilendebragt inden nytår, 
således at det indvendige arbejde kan ske hen over vinteren, så arbejdet er færdigt 
omkring den 1. marts 2023. 
 
MA oplyste, at det bedste bud på prisen på restprojektet ligger i niveauet 2,7 – 3,0 
mio.kr. inklusive omforandring af p-pladsen. Finansieringsmæssigt kommer der 
således til at mangle omkring en halv mio.kr. Vi er i god dialog med Sparekassen Thy 
herom. 
 
 

22-037 Rapportering fra udvalgene 
 

 Som sportsansvarlig redegjorde SB for, at sæsonen nu er ved at være slut mht. 
turneringsdeltagelse for vore elitespillere. Men vintertræningen går til gengæld i gang 
i starten af november måned. Der er kommet et par spillere fra andre klubber til, og 
de vil deltage i denne træning.  
 
Vort seniorhold, som har deltaget i Danmarksturneringen, rykker alligevel op i 3. 
division, da et andet hold har trukket sig. Generelt har vore hold i 
Danmarksturneringen klaret sig rigtig flot i denne sæson. 
 
SB tilføjede, at der – ud over holdene, som har deltaget i år - bliver tilmeldt et 
ungdomshold til deltagelse i Danmarksturneringen i 2023. 
 
En af vore elitespillere på damesiden – Marie Eline Madsen – er nu blevet udtaget til 
damelandsholdet efter at have deltaget på juniorlandsholdet hidtil. En flot præstation. 
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Den turneringsansvarlige JW orienterede om de turneringer, der var afviklet i klubregi 
siden forrige bestyrelsesmøde. Herunder afviklingen af årets klubmesterskaber, hvor 
vi stadig godt kunne ønske os lidt flere deltagere. Måske skal konceptet gentænkes, 
hvis man skal øge deltagelsesprocenten. 
 
Mørup Cup’en nærmer sig snart den 20. sæson, og stadig med mange deltagere. Fra 
sponsors side er der givet udtryk for, at man gerne vil fortsætte og gerne med en øget 
indsats fremover.  
 
De 2 sidste klubturneringer er Afslutningsturneringen, hvor 76 har meldt sig til, og 
Miljø og Pejsecenter Viborg afholder i samarbejde med golfklubben den sidste 
turnering, hvor der samtidig trækkes lod om en Morsø Gas grill, som der er spillet om 
lodder til gennem årets turneringer. 
 
Baneudvalgsformand KS orienterede om, at der er nogen bekymring for tilstanden på 
nogle af vore greens. Der er derfor igangsat arbejder for at dybdebehandle de dårligste 
greens (på hullerne 5, 8, 9 og 19).  
 
Greens ser umiddelbart fine ud (dog ikke på hul 5), men det er ”nede i jorden” det er 
galt. Der er et for stort filtlag, som holder på vandet og ikke er befordrende for 
rodnettet.  
 
KS oplyste, at klubben har haft besøg af en banekonsulent fra DGU for en besigtigelse 
af de dårligste greens. Vi afventer nu en afrapportering fra konsulenten. Bestyrelsen 
orienteres om resultatet på næste bestyrelsesmøde. 
 
KS og PK var enige om, at vi desværre er bagud med at pleje vore greens. Generelt 
vil der fremover være behov for at anvende større mængder sand på greens. Vi skal 
også vænne os til, at der skal gøres mere ved vore greens i sommerperioden. Det 
kommer medlemmerne til at acceptere. 
 
Fra begynderudvalget oplyste ABJ, at alle begyndere, der er startet i år, har afsluttet 
begynderforløbet. Vi oplever da heldigvis også, at en del har meldt sig ind som 
medlem. 
 
ABJ meddelte, at flere desværre har trukket sig fra udvalgsarbejdet, og der skal nu 
arbejdes på at finde nye emner til arbejdet med begynderne. 
 
Projektet Kvinder og Golf er forløbet meget fint, og mere end halvdelen har nu meldt 
sig ind som medlem. Konceptet skal dog tilrettes, hvis projektet skal gentages til næste 
år. Vi skal være mindre ambitiøse mht. aktiviteterne.  
 
ABJ føjede til, at der arbejdes på at ajourføre begynderfolderen. PMN oplyste i den 
forbindelse, at DGU har givet udtryk for, at man gerne bidrager med hjælp i sådanne 
situationer. 
 
Det blev aftalt, at MA kontakter NEH for aftale om afholdelse af et snarligt møde for 
drøftelse af planlægning af begynderforløbet i 2023. 
 
Endelig oplyste PHK som sponsoransvarlig, at der nu snart er færdiggjort en folder, 
som kan præsenteres for erhvervsdrivende som kunne være emner som sponsor eller 
som medlem af erhvervsklubben. Folderen indeholder en kort beskrivelse af de 
forskellige former for sponsorater, vi kan tilbyde. 
 
 

22-038 Eventuelt 
 
 Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt. 
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 Mødet sluttede kl. 18.40 
 
 
 Referent: Verner Veedfald 
 


