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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 13. juni 2018 kl. 18.00 Mødenr.: 5 - 2018 

Deltagere Bestyrelsen: 

Claus Svold (CS) 

Lars Skou (LS) 

Stig Brogård Andersen (SBA) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

Gert Nielsen (GN) 

Judith Domino (JD) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

 

Eksterne deltagere: 

Restauranten deltager under punkt 3 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden kommentarer. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af mødereferat  - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden kommentarer. 

Åben/lukket Åben/lukket 
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Pkt. 3 Restaurantens åbningstider  - CS 
 

Sagsfremstilling Evaluering af Restaurantens åbningstider. 

Beslutning Restauranten har behov for at indtjeningen optimeres. Der arbejdes med flere 

muligheder for både at øge omsætningen og minimere udgifterne.  

En af løsningerne har været indførelsen af en ugentlig lukkedag – mandag.  

Restauranten fremlagde omsætningstal, som tydeligt viste at omsætningen på 

mandage i 2017 ikke kunne dække omkostningerne.  

Bestyrelsen bakker fortsat op om ”mandagslukningen”, men beder samtidig 

restauranten i samarbejde med BV udarbejde oplæg til, hvorledes restaurantes 

drift og indtjening kan forbedres i 2019, samtidig med at der fastholdes et 

acceptabelt serviceniveau overfor klubbens medlemmer. 

Bilag Henvendelse omkring restaurantens mandagslukning (bilag 1) 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

Pkt. 4 Bridge i Vejle Golf Club  - CS  

Sagsfremstilling Evaluering reglerne for deltagelse i bridgespil i Vejle Golf Club 

Beslutning Bestyrelsen ønsker at bridgespil i klubbens lokaler fortsat forbeholdes klubbens 

medlemmer og fastholder de gældende regler.  

Deltagelse i bridge forudsætter medlemskab af golfklubben (min. passivt 

medlemskab p.t. kr. 1.138,-) samt indbetaling af kr. 100 ud over kontingentet.  

I tilfælde af afbud søges afløseren i første omgang blandt golfklubbens 

bridgespillende medlemmer. Viser dette sig ikke muligt, tillades undtagelsesvis at 

afløseren ikke opfylder kravet om medlemskab. 

”Ikke medlemmer” kan maksimalt afløse det samme bridgespillende medlem 4 

gange i løbet af bridgesæsonen.  

Bilag Ønske om tilretning af retningslinjerne for bridgespil i VGC  (bilag 2) 

Retningslinjer for bridgespil i VGC (bilag 3) 

Retningslinjer for benyttelse af substitut (bilag 4) 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

Pkt. 5 Status “100 dages planen”  - CS 
 

Sagsfremstilling Status 

Ønskebudget 

Revurdering af banebudgettet afventer ansættelsen af ny chefgreenkeeper. 

Ny chefgreenkeeper 

Der er samtaler den 18. juni og 25. juni. Der forventes en afklaring inden den 1. 

juli. 

Bilag  

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

__________________________________ 

Vejle Golf Club ·  Fællessletgård · Ibækvej 46 · 7100 Vejle · Tel. 7585 8185 · Fax 7585 8301 

e-mail: vejle@golfonline.dk · www.vgc.dk · CVR nr. 38 55 19 14 

 

Pkt. 6 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Nyt fra 

Baneafdelingen 

Der er indkøbt tee’s og nye boldkurve til driving rangen. 

Vejle Kommune har beskåret træer langs fairway på Skoven 3 og Skoven 8. 

Foreningsafdelingen 

Der er p.t. startet 98 TRYOUT’er mod 104 i samme periode sidste år. 18 er 

allerede frigivet i år. 

VGC er med i den landsdækkende aktivitet mod nye medlemmer ”spil med dag” 

søndag den 29. juli. Carsten Rosenvinge koordinere aktiviteten i VGC. 

Restauranten 

Restaurantugen er i 2018 aftalt til uge 27. For understøtte driften i restauranten og 

tiltrække flere greenfeespillere til restauranten opkræves der i denne uge ingen 

greenfee. 

Restauranten og BV vil ultimo august samle forslag til, hvorledes restaurantens 

indtjeningsmuligheder evt. yderligere kan optimeres. 

Sekretariatet  

Konvertering fra F1 til F5 på kreditforeningslånet i Nykredit underskrevet af 

bestyrelsen. 

Furesø Golfklub arbejdet forsat på Benchmark fremstillingen. 

VGC er bevilget tkr. 40 til etablering af Mobilehomeparkeing og drikkevand på 

driving rangen. 

Efter gentagne indbrud i bilen på klubbens parkeringsplads ved klubhuset og 

korthulsbanen opsættes advarelsesskilte ”tøm bilen før tyven…”. 

Resultaterne efter medlemsundersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum” i majmåned 

evalueres på næste bestyrelsesmøde. 

Planlægning af evt. arrangementer i forbindelse med golfklubbens 50 år 

jubilæum. Klubben havde stiftende generalforsamling den 19. oktober 1970 og 

officiel indvielse af golfbanen (6 par 3 huller) den 12. august 1972. 

Åben/lukket Åben/lukket 
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Bilag 1 

 

Til bestyrelsen i Vejle Golf Club 
 
Vi er blevet bekendt med, at bestyrelsen har givet klubbens restaurant tilladelse til at holde 
permanent lukket om mandagen. 
 
Dette er en beslutning, som undertegnede stiller særligt undrende overfor og vi vil i dette 
skriv forsøge at gøre opmærksom på 
adskillige problemstillinger, som dette medfører. 
 
Der skal indledningsvist ikke herske tvivl om, at vi alle personligt fast har benyttet 
restauranten til mad og drikke om mandagen, 
da vi fast har spillet på denne dag efter endt arbejde, typisk med tee tid omkring kl. 16:30. 
 
I det følgende vil vi gennemgå vores opfattelse af den generelle baggrund for ønsket og 
dernæst stille en række spørgsmål til 
bestyrelsen vedrørende beslutningen, uagtet at vi er bevidst om at alle nuværende 
bestyrelsesmedlemmer ikke var del af 
bestyrelsen, da beslutningen blev taget. Til sidst i dette skriv vil vi give et par konstruktive 
bud på, hvorledes et kompromis 
eventuelt kan konstrueres, uden at vide om disse muligheder allerede tidligere er blevet 
diskuteret internt mellem bestyrelsen 
og restauranten. 
 
BAGGRUND FOR LUKNING 
Det er vores opfattelse, at baggrunden for denne lukning bunder i et ønske fra restauratøren 
om at holde mere fri og man derfra 
har fundet den dag med mindst gennemsnitlig omsætning. Vi er også bekendte med, at man 
fra bestyrelsens side ønsker at 
holde et godt forhold til restauranten og at efterspørgslen på sådanne restauratører 
overstiger udbuddet. 
 
Generelt er det vores opfattelse, at restauratøren som en del af forpagtningsaftalen bør yde 
service alle dagen i sæsonen, mens 
man henover vinterhalvåret kan holde fri alt det man ønsker. Også selv om det ikke 
nødvendigvis giver overskud på alle dage. 
 
Vi vil i det følgende stille spørgsmål til beslutningen både med udgangspunkt i det 
økonomiske for restauranten samt klubben 
generelt. 
 
SPØRGSMÅL TIL BESTYRELSEN 
 
SPØRGSMÅL 1 - PLADS PÅ BANEN 
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Er bestyrelsen som del af denne beslutning blevet fremlagt eller foretaget beregninger på, 
hvilken konsekvens det vil have for 
tryk på banen resten af ugen, hvis medlemmer med fast spilletid om mandagen flytter dette 
til en anden dag? 
 
SPØRGSMÅL 2 - KLUBBENS IMAGE 
Har bestyrelsen diskuteret og konkluderet på de langsigtede konsekvenser for Danmarks 
smukkeste golfklub, at man generelt 
har lukket om mandagen i forhold til green fee gæster generelt? 
 
SPØRGSMÅL 3 - KLUBMILJØ I FORBINDELSE MED REGIONSGOLF 
Uagtet, at regionsgolfere kan forudbestille mad om mandagen, har bestyrelsen så diskuteret 
hvilken konsekvenser beslutningen 
kan have for de udefrakommende spilleres opfattelse og oplevelse af Vejle Golf Club? 
 
SPØRGSMÅL 4 - RESTAURATIONENS ØKONOMI OM MANDAGEN 
Er bestyrelsen blevet fremlagt en komplet overblik (ikke blot udvalgte datoer) over en 
eventuel negativ økonomisk konsekvens 
for restauranten ved at holde åben om mandagen? 
 
SPØRGSMÅL 5 - ALTERNATIVE FORRETNINGSSTRATEGIER 
Har restauranten fremlagt dokumentation for bestyrelsen, som viser at man har forsøgt sig 
med alternative forretningsstrategier 
om mandagen i forsøg på at gøre denne dag mere rentabel? 
 
SPØRGSMÅL 6 - ANDRE MODELLER 
Hvilke andre modeller for åbning om mandagen har bestyrelsen diskuteret med 
restaurationen forud for denne beslutning? 
 
VORES KONSTRUKTIVE FORSLAG 
Først bør det nævnes, at vi generelt har et ønske om, at restaurationen er åben om 
mandagen, og at vi også gennem de seneste 
mange sæsoner har gjort vores til at større restauranten på netop denne dag. 
 
FORSLAG 1 - ANDEN STRATEGI 
Vores første tanke er, at der sandsynligvis ligger en mulighed for at optimere forretningen 
om mandagen ved at ændre på 
udbuddet. Såfremt det ikke allerede er forsøgt, så kunne restauranten tale med Senior 
Section og høre om der er en særlig 
menu, som de generelt kunne være interesserede i. Eksempler: Kaffebord og kage, Øl og 
smørrebrød mv. 
 
FORSLAG 2 – BEGRÆNSET UDBUD 
Såfremt det er vigtigt for restauratøren at holde mere fri, så kunne der arbejdes med et 
begrænset udbud på denne dag. Dette 
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kunne eksempelvis være at man var begrænset til sandwich samt en eller to let forberedte 
retter (eks. Fisk med pommes frites) 
om mandagen, men man dog stadigt kunne få lidt at spise med sin kaffe/øl/vand. Dette vil 
gøre det lettere at hyre en person ind 
til dette. 
 
FORSLAG 3 – BEGRÆNSEDE ÅBNINGSTIDER 
Ud fra data om banens benyttelse i løbet af mandagen kunne man reducere i 
åbningstiderne, således man stadigt tilgodeser så 
mange som muligt. 
 
AFSLUTNING 
Vi håber, at klubbens bestyrelse vil se positivt på denne skrivelse og gennemgå eventuelt 
manglende punkter, som bør belyses 
med denne beslutning. 
Derudover håber vi, at bestyrelsen træffer beslutning om sammen med restauranten at 
gennemprøve nogle af de muligheder, 
som ikke har samme drastiske konsekvens som en total lukning om mandagen. 
 
Med venlig hilsen 
Rene Sørensen, 27-755 
Thomas Verner Hansen, 27-727 
Klaus Sørensen, 27-1225 
Peter Brosbøl, 27-446 
Christian Dessau Arp, 27-537 
Søren Casper Nørskov Hansen, 27-2450 
Med flere… 
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Bilag 2 
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Bilag 3 

 

      
  
      
  Vejle, den 4. oktober 2004 

 

Betingelser for Bridgeklubberne i VGC. 
 

Da vi igennem årene har fået flere og flere Bridgeklubber i Vejle Golf Club, bliver det 

fremover nødvendigt med nogle faste retningslinier for disse klubber. 

 

Vi har for den kommende sæsonen 2004/05 følgende klubber: 

 

Dag    Tidspunkt  Antal deltagere Captain 

Mandag Kl. 12:00 – 17:00 12 personer Rita Petersen 

Tirsdag  Kl. 18:30 – 23:00 24 personer Kjeld Ib 

Torsdag Kl. 18:30 – 23:00 24 personer Jytte Pers 

Torsdag Kl. 9:00 – 12:00 24 personer Finn Ebbesen 

 

Bestyrelsen har derfor besluttet følgende retningslinier: 

 

1) Det store mødelokale på 1. sal vil fremover være det lokale som stilles til rådighed for 

alle Bridgeklubberne, da dette lokale er billigere rent energimæssigt end havestuen 

som tidligere har været anvendt. 

2) Lokalet stilles til rådighed vederlagsfrit på den betingelse, at alle deltagerne på 

holdene skal være medlemmer af Vejle Golf Club. 

3) Oprydning af lokalet skal finde sted efter hver spillesammenkomst. 

4) Munkebjerg Hotel tilbyder fordelagtige priser vedr. fortæring til alle holdene. 

5) Medbragt fortæring må kun nydes i perioden 20. december – 1. marts 

 

Vi ønsker jer alle en god Bridgesæson. 

 

 

 

 

Henrik Hansen     Hans Erik Duschek-Hansen 

Manager      Formand     

   

 

  

Til Bridgeklubberne 
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Bilag 4 

 

 

Til 

Brigeklubberne i Vejle Golf Club 

 

 

 

 

Vejle, 26. oktober 2012 

 

 

 

 

 

 

Orientering omkring anvendelsen af substitut 

 

På baggrund af en henvendelse fra en af bridgeklubberne har bestyrelsen behandlet og 

besluttet følgende omkring bridgeklubbernes anvendelse af midlertidige substitutter: 

 

For at imødekomme vore bridgespillende medlemmer og fastholde udgangspunktet omkring 

medlemskab besluttes følgende omkring anvendelsen af substitutter: 

 

Bridgespillerne skal som udgangspunkt være medlem af golfklubben. I tilfælde af afbud søges 

afløseren i første omgang blandt golfklubbens bridgespillende medlemmer. Viser dette sig 

ikke muligt, tillades undtagelsesvis at afløseren ikke opfylder kravet om medlemskab. 

”Ikke medlemmer” kan maksimalt afløse det samme bridgespillende medlem 4 gange i løbet 

af bridgesæsonen.  

 

Med ovenstående beslutning er det bestyrelsens håb og forventning at de har imødekommet 

brigdeklubbernes ønsker og behov. 

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål eller kommentarer er I naturligvis velkommen til 

at kontakte undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen og ønsket om en fortsat god bridgesæson 

VEJLE GOLF CLUB 

 

 

Bo Vaaben 

Manager 

 

mobil : 4112 3330 

mail: bv@vgc.dk 

 

 


