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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 Tirsdag den  22. oktober 2019 kl. 18.00 Mødenr.: 9 - 2019 

Deltagere Bestyrelsen: 

Claus Svold (CS) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

Charlotte Holst (CH) 

Torben Pedersen (TP) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

 

Afbud 

Judith Domino (JD) 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Besluting Godkendt uden bemærkninger 

Åben Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af mødereferat  - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden bemærkninger 

Åben Åben 
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Pkt. 3 Ændring i bestyrelsen - CS 
 

Sagsfremstilling Drøftelse af bestyrelsens videre arbejde. 

CS orienterer om forløbet. 

Beslutning CS gennemgik forløbet som tidligere udmeldt via pressemeddelse. Bestyrelsen 

følger vedtægterne og arbejder videre med den nuværende sammensætning frem 

til den kommende generalforsamling. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

 

Pkt. 4 Regnskab og budget 3. kvartal 2019 - BV 
 

Sagsfremstilling Gennemgang af regnskab vs budget efter 3. kvarlal 2019. 

Beslutning Ikke de store forskydninger i forhold til halvårsregnskabet. Indtægtsiden specielt 

company days og sponsorater er fortsat under det forventede. Det opvejes af 

besparelser på udgiftssiden, så forventningerne til årsresultatet er fortsat over det 

budgetterede. 

Efter et par uddybende spørgsmål blev gennemgangen taget til efterretning uden 

yderligere kommentarer. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

 

Pkt. 5 Ris-Ros kassen 
 

Sagsfremstilling Behandling af indkomne forslag. 

07.10.19 – Mulighed for opladning af el-biler som servicetilbud til medlemmer         

                  og gæster. 27-758 Jonas Robøl 

Beslutning Bestyrelsen finder ideen god og havde allerede igangsat en undersøgelse af 

mulighederne. Bestyrelsen afventer endeligt oplæg fra BV. 

Åben/lukket Åben/lukket 
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Pkt. 6 Træningsfaciliteter 
 

Sagsfremstilling Arbejdsgruppen præsenterer revideret oplæg. 

Beslutning Arbejdsgruppen præsenterede det reviderede oplæg og tilrettede økonomiske 

overslag. Bestyrelsen vil i første omgang prioritere dræning af rangen, så 

maskinel opsamling af bolde vil blive mindre vejrafhængig og ligeledes prioritere 

etableringen af forskellige targets på rangen.  

Overdækningen og øvrige ændringer som de p.t. er skitseret i forslaget 

forekommer for omkostningskrævende. Bestyrelsen overvejer alternative 

løsninger. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

 

Pkt. 7 Medlemsmøde den 7. november 2019 
 

Sagsfremstilling Fastlæggelse af dagsorden. 

Beslutning På medlemsmødet ønsker bestyrelsen at orientere overordnet om igangværnede 

projekter, men også medlemsinddragelse i forhold til udvalgte emneområder.  

Tilmelding via golfbox hvor dagsorden mv. vil fremgå. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

 

Pkt. 8 50 års jubilæum 
 

Sagsfremstilling Vejle Golf Club holdt stiftende generalforsamling den 19. oktober 1970 og kan 

derfor i 2020 fejre 50 års jubilæum. 

Det ønskes naturligvis markeret og bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe. 

Beslutning Fra bestyrelsen deltager JHP og TP som tovholdere i arbejdsgruppen. 

Åben Åben 
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Pkt. 9 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Baneafdelingen 

- Første Tee-off på Sletten er nu kl. 8.30 

- Vinterbanen mv. fra sidste vinter gentages i vinteren 2019/2020 

Foreningsafdelingen 

- 150 TRYOUT’er var indmeldt i 2019. 42 bestod prøven til stor bane. 

Sportsafdelingen 

- U16D holdet vandet landsdelsfinalen 

Pro’en 

- Anders Kahr fortsætter som assistenttræner 

- Indgået kontrakt med elev 

Sekretariatet  

- Mere end 100 medlemmer har doneret kr. 200, så klubben opfylder igen i 

år kriterierne for at søge momsrefusion 

- GFCN1 samarbejdet fortsætter i 2020 med ganske få justeringer. 

”Julerabatten” er aftalt til kr. 50 og medlemmer af GFCN1 må maksimalt 

spille 10 runder i hver deltagende klub igennem sæsonen. 

- Golfklubben er indstillet som kandidat til ”årets succeshistorie”. 

Indstillingen begrundes med klubbens og specielt greenkeeperstabens 

inkluderende adfærd i forbindelse med forskellige personers 

flexjobsansættelser i klubben. 

- Turneringsudvalget har fastlagt den overordnede Turneringskalender for 

sæsonen 2020 (bilag 1) 

- Efter afskaffelsen af kravet om indskud skal muligheden for at spekulere i 

ud- og indmeldelse ved årsskiftet minimeres. Forretningsordenen er derfor 

ændret og vil fremgå af hjemmesiden (bilag 2) 

- SparNord har meddelt at der fra den 4. november 2019 indføres 

rentebetaling af indestående på - 0,75%.  

- Greenfee ændres til kr. 200 for hele dagen frem til marts 2020. Samtidig 

bortfalder alle rabataftaler excl. GFCN1 naturligvis 

- DGU indskærper at long distance medlemmer fremover skal være 

fuldtidsmedlem af en dansk golfklub for at en golfklub kan tilbyde dette 

medlemskab. En overgangsordning betyder at har golfklubber p.t. long 

distance medlemmer, der alene er fuldtidsmedlemmer i en udenlandsk 

golfklub, kan de fortsætte som long distancemedlemmer. Men der kan 

ikke optages nye på disse betingelser. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

Mødet afsluttet kl. 22.00  
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Bilag 1 
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Bilag 2 

 

 

 

Nuværende…. 

 

Kontingentopkrævning 

Opkræves årligt hver den 1. januar for hele kalenderåret eller opkræves halvårligt hver den 1. 

januar for 1. halvdel af kalenderåret og den 1. juli for 2. halvdel af kalenderåret. 

 

Skift mellem medlemskategorierne og evt. udmeldelse 

Skift mellem medlemskategorierne og udmeldelse kan foretages én gang årligt (den 30.11.) 

efter skriftlig meddelelse til sekretariatet i henhold til klubbenes vedtægter § 6. Ønsker man at 

skifte til en dyrere kategori foretages ændringen dog løbende henover sæsonen og 

kontingentet beregnes forholdsmæssigt. 

 

 

Nye….. 

 

Indmeldelse 

Nye medlemmer  

(ikke medlem af VGC indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet) 

Nye medlemmer betaler det årlige kontingent forholdsmæssigt i forhold til 

indmeldelsestidspunktet. 

Ved indmeldelse efter den 1. oktober betales alene næste års kontingent. 

 

Tidligere medlemmer 

(medlem af VGC indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet) 

Ved genindmeldelse mellem den 1. januar og 30. juni beregnes kontingent fra den 1. januar 

og  

genindmeldelse mellem den 1. juli og 30. september beregnes kontingent fra den 1. juli. 

Ved indmeldelse efter den 1. oktober betales alene næste års kontingent. 

 

Skift mellem medlemskategorier og evt. udmeldelse 

Skift mellem medlemskategorierne og udmeldelse kan foretages én gang årligt (den 30.11.) 

efter skriftlig meddelelse til sekretariatet i henhold til klubbens vedtægter § 6.  

Bemærk: Ønsker man at skifte til en dyrere medlemskategori foretages ændringen dog 

løbende henover sæsonen. Kontingentet beregnes som forskellen mellem det årlige kontingent 

for nuværende medlemskab og den nye dyrere medlemskategori. 

 

 

https://www.vgc.dk/klubben/vedtaegter/
https://www.vgc.dk/klubben/vedtaegter/

