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M Ø D E R E F E R A T 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E 
 

 
Tid/sted Onsdag den 20. september 2017 kl. 17.30 Mødenr.: 6 - 2017 

Deltagere Bestyrelsen: 

Stig Brogård Andersen (SBA) 

Claus Svold (CS) 

Gert Nielsen (GN) 

Judith Domino (JD) 

Jørgen Ejlskov (JE) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

 

Gæster: 

Chefgreenkeeper Hans Peter Ingvordsen  

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - SBA 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden kommentarer. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af mødereferat  - SBA 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 23.08.17 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden kommentarer. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Golfspilleren i Centrum - BV  

Sagsfremstilling Gennemgang og drøftelse af resultaterne efter medlemsundersøgelsen 

Golfspilleren i Centrum juli 2017. 

Beslutning Undersøgelsen er en gentagelse af den positive udvikling fra maj-undersøgelsen.  

Helt overordnet viser medlemmer og gæsters vurdering af baneforhold og øvrige 

faciliteter juli 2017 igen en yderst positiv tendens i forhold til samme periode i 

2016. Der er fortsat indsatsområder på banen, som kræver Bestyrelsens, 

Baneudvalgets og greenkeepernes fulde opmærksomhed, men Bestyrelsen ser 

med tilfredshed på den positive udvikling.  

Undersøgelsen gentager tilfredsstillende resultater i forhold til klubbens øvrige 

forhold som Restaurant, Proshop og træningsfaciliteter og sekretariat. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 4 Rentesikring - BV  

Sagsfremstilling Gennemgang af rentesikringsmuligheder som oplæg til fastlæggelse af fremtidig 

rentesikringsstrategi. 

Beslutning Gennemgangen af de forskellige rentesikringsmuligheder blev taget til 

efterretning. Det er ikke bestyrelsens umiddelbare opfattelse at rentesikring er 

påkrævet på kort sigt, men bestyrelsen er klar til at handle, hvis udviklingen 

ændrer sig og er i løbende kontakt med SparNord.  

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

Pkt. 5 Status projektgrupperne 
 

Sagsfremstilling Status i projektgrupperne: 

Integration af nye medlemmer i Vejle Golf Club (JE) 

- Hvordan kan nye medlemmer fastholdes? 

Efter et indledende fokusgruppemøde arbejder arbejdsgruppen videre med 

ideerne f.eks.indslusningsforløb, mentorordning, fastholdelsesforløb. Ideerne 

forventes implementeret fra sæsonstart 2018. 

Revurdering af klubbens sponsorkoncept (GN og JHP) 

- Hvordan kan klubben tiltrække flere sponsorer? 

Arbejdsgruppen har modtaget oplæg fra ekstern leverandør, som der arbejdes 

videre med. Det er fortsat arbejdsgruppens forventning at et koncept skal være 

klar fra sæsonstart 2018. 

Indtægtskabende aktiviteter (CS og JD) 

- Bl.a. revision af medlemskategorier og rettigheder, greenfeeaftaler mv. 

Arbejdsgruppen har afholdt møde og er ved at indsamle relevant statistik- og 

talmateriale til det videre arbejde. 

Beslutning Se ovenfor 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 6 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Nyt fra 

Baneafdelingen 

- Der henvises til sidste mødereferatet efter sidste Baneudvalgsmøde. 

Hjemmesiden http://vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/baneudvalg/  

Foreningsafdelingen 

- Niels Svenningsens afløser som formand for Foreningsafdelingen er ikke 

fundet endnu. Det samme gælder Finn Lunds afløser som formand for 

Turnerignsudvalget. De og udvalgene arbejder på at finde afløserne. 

Sportsafdelingen 

- Der er tilfredshed med de opnåede resultater i sæsonen 2018. En flot 4. 

plads til damerne i Elitedivisionen, kvalifikation til oprykningspillet for 

herrene (som desværre glippede) og DM til Veteran A i 

regionsgolfturnering, for blot at nævne nogle af resultaterne. 

- Sportsafdelingen arbejder med oplæg til fremtidig indretning af det 

indendørs udslagsrum 

Restauranten 

- Den sidste tids kraftig regn har ikke været fordrende for omsætningen i 

retauranten. Men overordnet set er de fortsat tilfredse med udviklingen og 

samarbejdet. 

Sekretariatet  

- Skoven 3 er med i DGUs konkurrence som et af de bedste golfhuller i 

Danmark. 

- Den igangsatte donation for at klubben kan komme i betragtning til at 

søge om momsrefusion, ser ud til at lykkes. 

- Klubbens eksterne revisor (BDO) har været på et uanmeldt kasseeftersyn, 

der ikke gav anledning til bemærkninger. 

- BV tager kontakt til Furesø Golfklub igen for at få status i benchmark 

projektet. 

- Bestyrelsen vil tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19.00 invitere 

medlemmerne til et informationsmøde, hvor der vil blive orienteret 

omkring Golfspilleren i Centrum, status igangsatte projekter, sæsonen 

2017 mv. Mødet indledes med fællesspisning i restauranten. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Mødet afsluttet kl. 22.00 

 

Næste møde tirsdag den 24. oktober 2017 

http://vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/baneudvalg/

