
VELKOMMEN til
Medlemsmøde



Dagsorden
• Præsentation af ny cheftræner Jonas Jensen
• Præsentation af ny forpagter af Shoppen Caspar Andersen
• Udviklingsplanen for klubhus og anlæg
• Jubilæet
• Andet



Cheftræner Jonas Jensen



Ny forpagter af 
Shoppen 
Caspar Andersen

,



David Dickmeiss og 
Thomas Poulsen



Udviklingsplanen,
hvad omfatter den…
• Renovering af køkkenet 
• Renovering af restauranten 
• Renovering af omklædning og badefaciliteter 
• Ny udgang mod vest 
• Overbygning af gården 144 m2
• Nye registreringsterminaler og flytning til ny lounge
• Flytning af sekretariat nedenunder
• Udvidelse af Proshop



Udviklingsplanen,
hvad omfatter den…
• Ny beklædning og udvidelse af Lockerrum 
• Beklædning af bagvæg på Driving range 
• Belægning på Parkeringspladsen
• Renovering af terrasserne



Renovering af køkken
• Maling
• Nye maskiner
• Nyt komfur
• Ny kipsteger
• Ny friture
• Ny røremaskine
• Ny pålægsmaskine
• Nyt depotrum i gården



Renovering af restaurant
• Nye lofter
• Nyt gulv
• Nye lamper
• Hyggeafdelinger på 1 sal
• Maling



Ny lounge
• 144 m2  med spisepladser og hyggeområder
• Ny bar
• Fleksibel indretning
• Registrering
• Undervisning
• Storskærm med mulighed for at se golf
• Indgang til Proshop og sekretariat





Renovering af omklædnings-
og badefaciliteter
• Nye fliser
• Nyt brusenicher
• Maling
• Toiletforhold

• Der mangler skabe og så skal akustik problem løses





Ny beklædning og udvidelse
af Lockerrum
• Nyt Superwood
• Løsning af sokkel problem
• Maling
• Udvidelse af bygning 1
• 28  nye gitterbure med el

• Der mangler vaskepladsen og opdatering af skabe



Nye terrasse miljøer
• Aflukket område
• Varieret indretning – nye møbler
• Fritstående markise
• Ingen bags på terrasserne



Parkeringspladsen

• Asfaltering af kørespor
• Granitskærver
• Lade standere
• Udvidelse – hvis pengene rækker



Hvor er vi??
• Renovering af køkken √
• Renovering af restauranten √
• Renovering af omklædning og badefaciliteter √
• Ny dør med  udgang mod vest √
• Ny beklædning og udvidelse af Lockerrum √
• Beklædning af bagvæg på Driving range √



Hvad mangler vi ??
• Overbygning af gården 144 m2 - igang
• Renovering af terrasserne - igang
• Ny belægning på Parkeringspladsen - igang
• Flytning af registreringsterminaler til ny lounge – ny automat -

igang
• Flytning af sekretariat nedenunder - igang
• Udvidelse af Proshop - igang



Hvad kommer det til at koste?

• Vi arbejder nu med en investeringsramme på 6,4 mio. DKK



t.DKK

Anders Brøndums Fond 500
Viborg Kommune 300
Lokale og Anlægsfonden 200
Sparekassen Skals Fonden 75
Sydbank Fonden 200
Carlsberg 75
Ansøgte sponsorer 300
Erhvervsklubben 875
Jubilæumsponsorater 1.500
Sparekassen Thy lån 1.500
Egenfinansiering 875
I alt 6.400



Jubilæumssponsorat
• Profilering i jubilæumsskrift
• Mulighed for firmapræsentation i nyhedsbreve og på hjemmeside
• Eksklusivt golfevent med gourmetmiddag
• Frit spil i Viborg Golfklub i 10 år
• 10 klip til Garia
• Pris for jubilæumssponsorat DKK 85.000 plus moms
• Ægtefæller DKK 150.000
• Skattefradrag afhængig af den enkeltes forhold



Godkendelse efter Ll § 8a
• Skattefradrag for bidrag
• Forudsætning for momsrefusion



Hvornår er vi færdige??

• Rigtigt godt spørgsmål
• Gunnar K lover….. At vi er færdige når det sidste er lavet
• Håber vi er færdige til 1. april



Ny vandforsyning
• Tilladelse til oppumpning fra eksisterende brønd 20.000 m3
• Faktisk oppumpning i 2022 27.000  m3
• Ny brønd ved toiletbygning hul 14 tæt på nuværende ledningsnet
• Fremover 5.000 m3 fra gammel brønd og 35.000 m3 fra ny boring
• Anslået pris tDKK 500 inkl. pumper mv.
• Tilsagn Brøndums Fond på tDKK 150.
• DIF søgt om tDKK 150
• ”Spinning event”



Forbedringer på banen
• Forbedringer af greens med henblik på bedre hastigheder og mere 

ensartethed
• Oftere vertikalskæring og topdressing og tromling af greens
• Vertikalskæring og luftning af fairways –- ny vertikalskærer og 

opsamler vogn
• Eftersåning af flerårig græs
• Øget forbrug af gødning
• Hyppigere klipning af fairways
• TEE stederne efterses
• Renovering af bunkers



Aktiviteter i anledning af 
klubbens 50 års jubilæum
• Reception den 8 maj 2023
• Pro/am den 9. maj 2023
• Jubilæumsmatch med fest den 19. maj 2023
• DM i slagspil
• Jubilæumsskrift










