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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 26. oktober 2022 kl. 18.30 Mødenr.: 7 - 2022 

Deltagere Bestyrelsen: 

Claus Svold (CS) 

Torben Pedersen (TP) 

Søren Priess Gade (SPG) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

 

Afbud: 

Charlotte Holst (CH) 

Judith Domino (JD) 

 

Gæster: 

Jette Hindkjær og Frede Søgård, turneringsudvalget deltager under punkt 3 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

Dagsorden: 

  

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse mødereferat - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Besluning Godkendt og underskrevet uden bemærkninger. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Turneringskalender 2023 
 

Sagsfremstilling Turneringsudvalgets evaluering af sæsonen 2022 som oplæg til fastlæggelse af 

overordnede målsætning og rammer for turneringsudvalget udarbejdelse af oplæg 

til Turneringskalender 2023. 

Beslutning Turneringsudvalget har i 2022 haft Jette Hindkjær, Elisabeth Lemvigh, Pernille 

Bekke og Frede Søgård som medlemmer. Udvalget fortsætter med en enkelt 

udskiftning hvor Per Møller afløser Pernille Bekke i 2023. 

Turneringsudvalget udtrykker tilfredshed med afviklingen og stemningen i 

forbindelse med de 15 turneringer, de havde gennemført i 2022. 5 

ægteparturneringer og 5 intern cup begge primært med løbende start og i 

gennemsnit 45 deltagere og 5 turneinger med gunnstart med et gennemsnitligt 

deltagerantal på over 70. 

874 medlemmer har deltaget i turneringerne. Nogle i flere og andre i færre men 

321 forskellige medlemmer har deltaget. 

Turneringsudvalgets oplæg er at vi gentager turneringsudbuddet fra denne sæson 

i 2023. Ikke nye turneringer men mere intensiv markedsføring af de enkelte 

turneringer for yderligere at øge deltagerantallet.  

Turneringsudvalget overvejer om der til Klubmesterskaberne skal være en række 

for aldersgruppen 18 – 30 år som ikke spiller golf på eliteplan. 

Kommunemesterskaberne i forlængelse af de enkelte klubbers Klubmesterskaber 

har igennem de sidste sæsoner haft vigende deltagerantal. Golfklubberne i 

kommunen er derfor enige om at turneringen i denne sæson, var sidste gang der 

blev spillet Kommunemesterskaber. 

Efter Turneringsudvalgets præsentation og efterfølgende drøftelse med 

bestyrelsen blev udvalgets oplæg taget til efterretning. 

Bilag Turneringskalender 2023 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

Pkt. 4 Status diverse projekter - BV 
 

Sagsfremstilling Status 

- Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde)  

- Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range) 

Beslutning Se Statusbeskrivelse – bilag 2 

Åben/lukket Åben/lukket 
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Pkt. 5  
 

Sagsfremstilling  

Beslutning  

Åben/lukket Lukket 

 

 

 

Pkt. 6 Ris-Ros kassen 
 

Sagsfremstilling Behandling af indkomne forslag. 

08.09.2022 – medlemnr. 3772 – Jørgen Nielsen 

Beder bestyrelsen overveje opstillingen af 1 – 3 vindmøller. Dette vil både kunne 

bidrage til den grønne omstilling og styrke forsyningssikkerheden. 

Ifh. til klimasituationen og ikke mindst den aktuelle energikrise er det bestemt 

relevant at overveje alternative energikilder. Vindmøller er måske vanskeligt i 

forhold til klubbens placering i fredskov, men en generel drøftelse i bestyrelsen i 

forhold til andre alternativer f.eks. solceller og jordvarme vil blive sat på 

dagsordenen. 

 

13.09.22 – medlemsnr. 1653 – Elisabeth Lemvigh 

Opforder bestyrelsen til at overveje om medlemmer må aflevere funde golfbolde 

og ældre udstyr i klubhuset, så det kan genanvendes af andre medlemmer. 

Umiddelbart konflikter ideen i forhold til samarbejdet med klubbens forpagter 

pro-shoppen. Men ideen vil blive vendt på næste bestyrelsesmøde. 

Bilag Feedback og bestyrelsens svar - Bilag 3 

Beslutning Forslaget omkring evt. opstilling af vindmøller indgår i dagsordenens punkt 7. 

Omkring genanvendelse af brugte golfbolde og udstyr finder bestyrelsen 

genbrugstanken interesant, men det må på ingen måde konflikte med pro-

shoppens forretning. BV udersøger mulighederne og udarbejder evt. oplæg til 

bestyrelsen. 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

Pkt. 7 Energisituationen - BV 
 

Sagsfremstilling Gennemgang af Vejle Golf Clubs energi- og forsyningskilder med forslag til 

opdatering af tidligere udfærdiget energirapport og afsøgning af mulighederne for 

alternative rentable energikilder. 

Beslutning Bestyrelsen ønsker de foreslåede besparelsesforslag gennemført. Samtidig med at 

udviklingen på energiområdet følges tæt, arbejdes videre med løbende optimering 

og effektivisering af golfklubbens energiforsyning. 

Information omkring energitiltag præsenteres på hjemmesiden. 

Bilag Notat – bilag 4 

Åben/lukket Åben 

 

Pkt. 8 Indledende drøftelse af potentielle økonomiske udfordringer 
 

Sagsfremstilling Landet står i øjeblikket i en situation, hvor flere kriser presser sig på i forhold til 

den kommende økonomiske udvikling. For VGC handler det både om potentielle 

udfordringer på indtægts- og udgiftssiden.  
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Indtægterne kan blive pressede af et stigende økonomisk pres på familier og 

virksomheder pga inflationen og ikke mindst energipriserne - og en evt egentlig 

recession. Og klubbens udgiftsside presses tilsvarende af de stigende priser. 

Bestyrelsen tager en indledende drøftelse af perspektiverne, vores økonomis 

robusthed og handlemuligheder samt en kommende proces for at tage hånd om 

evt udfordringer. 

Beslutning Det er bestyrelsens opfattelse at golklubben som udgangspunkt har en sund og 

robust økonomi, men er naturligvis opmærksom på at prognoserne for den 

kommende økonomiske udvikling, gør at budgetteringen for den og de 

kommende sæsoner, kræver særlig opmærksomhed.  

Det er ikke bestyrelsens opfattelse på nuværende tidspunkt at den forventede 

økonomiske udvikling, vil medføre ekstraordinære kontingentstigninger. I det det 

bemærkes at kontingenterne senest er justeret i forbindelse med 

generalforsamlingen 2019, hvor bl.a. indskud blev afskaffet, kan det ikke 

udelukkes at en mindre justering vurderes nødvendig.  

De sidst mange sæsoner har medlemstallet været svagt stigende, samtidig med en 

større andel som fuldtidsmedlemmer. Statistikkerne for sæsonen 2022 uderstøtter 

umiddelbart denne udvikling, dog med den usikkerhed at der kan ske ændringer i 

medlemstallet hen over vinteren. 

Betyrelsen følger løbende udviklingen. 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

Pkt. 9 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Nyt fra 

Baneafdelingen 

- Lynnedslag i september har beskadiget styresystemmet til 

vandingsanlægget og klubbens alarmsystem. Omkostningen på ca. tkr. 

100 dækkes af klubbens forsikring 

- Greenkeeperne har fokus på vinterklargøringen af baneanlægget 

Foreningsafdelingen 

- 186 nyt TRYOUT’er og 49 TRYOUT’er overført fra sidste sæson eller i 

alt 235 ha været igennem Begyndersystemet. P.t. er 104 eller ca. 44% 

frigivet til stor bane 

Restauranten 

- Forpagter udtrykker tilfredshed med aktivitetsniveauet, omsætningen og 

samarbejdet 

- Prøver flere nye aktiviteter f.eks. Julebanko, Valgsflæsk, julefrokoster i 

restauranten eller ud af huset mv. og udtrykker tilfredshed med 

opbakningen 

Sekretariatet  

- Vi har modtaget mere end 100 donationer på kr. 200 og kan igen i år søge 

momskompensation – stor tak til alle bidragsyderne 

- Golfbox har åbnet mulighed for at angivelsen af hulnavn på scorekortet 

kan vise 3 positioner. F.eks. SL1, SK1 og PA1 

- Renovering af det ene toilet ved half-way-house er gennemført. Det andet 

toilet renoveres som vinterprojekt af greenkeeperne. 

- Normal greenfee fortsætter til der indføres tvungen brug af måtter på tee-

stederne og herefter reduceres greenfee til kr. 200 for alle (helt som 

tidligere sæsoner) 

- Næste generalforsamling gennemføres torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.00 
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på Munkebjerg Hotel 

Åben/lukket Åben 

 

Mødet forventes afsluttet kl. 21.15 
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Bilag 1 
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Bilag 2 

 

Status igangværende projekter 
 

Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde) 

I samarbejde med Entreprenøren er projektet blevet genovervejet. Det var fællesopfattelsen at 

projektets placering og ikke mindst den påkrævende brandsikring var for 

omkostningskrævende. Entreprenøren har udarbejdet budgetoverslag, hvor den ”varme hal” 

integreres i den nuværende halbygning. Den ”varme hal” placeres i det område, hvor der p.t. 

er Caddyrum 3. Caddyrum 3 flyttes til området, hvor det nuværende værksted er placeret.  

De samlede byggeomkostninger reduceres væsentlig med denne placering. Der vil være 

omkostninger i forbindelse renovering af nuværende værksted og flytning af nuværende 

Caddyrum, men ændringen af projektet vil samlet give en besparelse i omegnen af tkr. 200 i 

forhold til projektet med en ”fritliggende” hal. 

Tidsplan 

Der vil være logistik udfordringer i forhold til tømningen af alle skabene i Caddyrum 3, så de 

kan flyttes. Det vil kræve et samarbejde med de nuværende lejere af caddyrummene. 

Entreprenøren meddeler at på grund af travlhed kan den ændrede byggesag først indsendes til 

kommunen ultimo november 2022. Hele tidsplanen for gennemførelsen af projekterne skal 

derfor genovervejes, samtidig med at alternative løsninger undersøges. 

 

Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range) 

Entreprenøren har fremsendt tilbud på ny overdækning inkl. forstærkning af 

tagkonstruktionen på nuværende bygning, så alt er forberedt til montering af sedumtag. Der er 

modtaget tilbud på montering af sedumtag.  

Skovloven 

Der forventes svar fra Skov- og miljøstyrelsen i oktober 2022. Miljøstyrelsen har den 16. 

august 2022 givet dispensation til gennemførelse af projektet. Vejle Kommune har 

efterfølgende givet byggetilladelse. 

Byggeri inkl. Sedumtag og medregnet ”eget arbejde” ca. tkr. 1.100 inkl. moms. 

Tidsplan 

Tidsplanen genovervejes i forhold til entreprenørens og greenkeepernes arbejdspres og den 

ændrede tidsplan for opførelse af ”varm hal”, dog således at forventningen forsat er at 

projektet er klar inden sæsonstart 2023. 

 

Samlet finansiering 

Udover nettoprovenuet fra det bevilgede kreditforeningslån anslåes at golfklubben skal 

bidrage med ca. tkr. 500, som kan hentes på klubbens driftkredit. Det ekstraordinære træk kan 

delvis finansieres hvis golfklubben igen i år kan opfylde betingelserne for forholdsmæssig  

momskompensation. Et beløb der i givet fald indbetales i november 2022. 

Der er ligeledes fremsendt ansøgninger til flere fonde. Fondsansøgningerne til Nykredit og 

DIF er behandlet og resulterede desværre  afslag. Fondsansøgning til SparNord gav ikke 

noget tilskud. 

  



 

8 

 

 

Bilag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fra: Claus Svold Børne- og Ungedirektør Vejle Kommune <CLASV@vejle.dk>  

Sendt: 8. september 2022 11:57 

Til: bestniel@gmail.com 

Cc: Bo Vaaben <bv@vgc.dk> 

Emne: Henvendelse til Bestyrelsen om vindmøller 

 

Kære Jørgen Nielsen 

 

Tak for din henvendelse vedr. opsætning af vindmølle. 

 

Både i fh til hele klimasituationen og den aktuelle energikrise er det bestemt relevant at tænke alternativ energi i 

fh til VGC.  

 

Jeg vil derfor bruge din henvendelse som anledning til en mere principiel drøftelse i bestyrelsen, som udover 

vindmølle også kan omfatte f.eks solceller og jordvarme.  

 

Jeg har ikke stor viden om vilkår for at stille vindmøller op, men  min hurtige søgning på nettet kan pege på 

nogle udfordringer. Har læst mig frem til at private "husstandsvindmøller" skal opstilles i umiddelbar nærhed af 

en fritliggende ejendom, samt at der er afstandskrav til større skovområder på 300 m.  

 

Hvis det er rigtigt, så er der udfordringer for VGC og vindmøller pga skoven. 

 

Men som sagt blot min hurtige søgning, der nok skal kvalificeres. Og vi tager som sagt snakken i bestyrelsen - 

også i et lidt bredere perspektiv i fh til alternativ energi i det hele taget. 

 

Mvh 

Claus Svold 

Formand VGC 

Fra: VGC.dk <no-reply@vgc.dk>  
Sendt: 5. september 2022 11:27 

Til: Bo Vaaben <bv@vgc.dk> 
Emne: The Form 'Til bestyrelsen' was submitted 
 

Formular fra vgc.dk 

Til bestyrelsen i Vejle Golf Club 
Kære bestyrelse Har I overvejet at opstille 1-3 vindmøller på 
grænsen mellem Sletten og Parken? Det burde kunne generere et 
beløb til VGC og Vejle Kommune, og samtidigt give Golf sporten et 
grønne image; så vidt jeg kunne spotte vil der være tilstrækkelig 
plads til naboer. Belastningen for spillere og dyrelivet burde være 
minimalt i dette område og samtidigt kan vi som golfklub være stolte 
over at bidrage til den grønne omstilling og forsyningssikkerhed. Der 
er andre golf klubber som har et lignende koncept, og vi bruger jo 
allerede strøm til elbil-standerne m.v. Jeg ser frem til jeres 
tilbagemelding mvh Jørgen Nielsen 

Medlemsnummer 

27-3772 

Navn 

Jørgen Nielsen 

Mailadresse 

bestniel@gmail.com 
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09.09.22 

 

Formular fra vgc.dk 
Feedback til bestyrelsen i Vejle Golf Club 
Nu vil jeg jo ikke skuffe jer ... så her kommer en lille idé: I disse 
genbrugs- og spare-tider, kunne man så ikke finde en måde at 
anvende "fundne" golfbolde på? Personligt har jeg nok 100 bolde, 
som jeg aldrig får brugt. Kunne man opstille en beholder med "Ta' 
selv bolde" i klubhuset? Det samme med jern/køller, som man ikke 
bruger mere? Eller vil det skabe konflikt med Sidani Proshop?  
Navn 

Elisabeth Lemvigh 
Medlemsnr. 
27-1653 
Mailadresse 

ele@baggersorensen.com 

 

 

 
Fra: Claus Svold Børne- og Ungedirektør Vejle Kommune <CLASV@vejle.dk>  

Sendt: 13. september 2022 17:07 

Til: Elisabeth Lemvigh <ele@baggersorensen.com> 

Cc: Bo våben (bv@vgc.dk) <bv@vgc.dk> 

Emne: Ris/ros kassen 
 

Kære Elisabeth  

 

Det er kun godt du kan holde os beskæftiget       Og genbrug er jo så absolut et godt tema i disse tider. 

 

Jeg vil tage din ide med i bestyrelsen til drøftelse. Og ja, umiddelbart kan der godt være en konflikt i fh Talal, 

der jo ikke kun sælger nye bolde, men også søbolde. Jeg er faktisk også usikker på hvor mange, der har 100 

gamle bolde liggende derhjemme. Jeg er ikke i blandt dem       

 

Men som sagt - vi tager en drøftelse af ideen i bestyrelsen 

 

Hilsen 

Claus  

  

mailto:ele@baggersorensen.com
mailto:CLASV@vejle.dk
mailto:ele@baggersorensen.com
mailto:bv@vgc.dk
mailto:bv@vgc.dk
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Bilag 4 

 

Energiforsyning Vejle Golf Club 
 

 

Baggrund 

I forhold til klimaforandringer og ikke mindst den nuværende energikrise er det relevant at undersøge eventuelle 

rentable ændringer af golfklubbens energi- og forsyningskilder. 

 

I forbindelse med Energimærkning af klubhuset mv. tilbage i februar 2017 blev der udarbejdet en energirapport 

med beskrivelser og anbefalinger til energioptimerende tiltag. I forlængelse af rapporten gennemførte 

golfklubben de mest rentable anbefalinger og forbedringer og har efterfølgende løbende ved reparationer og 

udskiftningen været opmærksom på optimering. 

 

Løbende kan nævnes udskiftning til led lyskilder, montering af lyssensorer, nedlæggelse af EDB serverrum så 

den nu kører cloudbaseret, udskiftning af termoruder, montering af elektronisk varmestyring på alle radiatorer i 

klubhuset (dag- og natsænkning) o. lign. 

 

Energikilder 

El 

Der anvendes el til EDB, belysning, opvarmning via el-radiatorer (dele af 1. salen i klubhuset) og 

køkkenmaskiner i restauranten*. Frem til 30.11.23 er der indgået fastprisaftale med Ewii. 

 

Naturgas 

Klubhus og varmt vand opvarmes med naturgas*. Gasfyret er udskiftet januar 2020. 

 

Benzin/diesel 

Til greenkeepernes maskinpark anvendes primært diesel. Bezin anvendes til små maskiner. 

 

*Vejle Golf Clubs forpagtere afregner energi efter forbrug.  

 

Forbrug og prognose 

For regnskabsåret 2022 forventes den samlede energiudgift at blive ca. tkr. 125 højere end budgetteret. En 

merudgift der forventes at kunne dækkes af positive forskydninger i de øvrige budgetterede indtægter og 

udgifter. 

 

Ved uændrede energipriser i 2023 og fastprisaftale på el der udløber ultimo november 2023, forventes en ikke 

uvæsentlig samlet merudgift. 

 

Energibesparende tiltag 

Rumtemperaturen i klubbens lokaler sænkes som udgangspunkt til 19 grader og følger anbefalingerne for 

offentlige bygninger. 

Baderummene lukkes ned, så de ikke kan anvendes fra den 1. november til den 28. februar. 

 

Alternative energi- og forsyningskilder 

Den løbende fokus på priser og leverandører fastholdes samtidig med at energiforbedringer har høj prioritet ved 

udskiftninger og forbedringer af nuværende løsninger. 

Det undersøges om golfklubben med fordel kan ændre energiforsyningskilder til f.eks. vindmøller, jordvarme, 

solenergi. 

 


