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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 24. august 2022 kl. 18.00 Mødenr.: 6 - 2022 

Deltagere Bestyrelsen: 

Claus Svold (CS) 

Charlotte Holst (CH) 

Judith Domino (JD) 

Torben Pedersen (TP) 

Søren Priess Gade (SPG) 

 

Gæst: 

Erik Nielsen, Begynderudvalget pkt. 3 

 

Afbud: 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

Dagsorden: 

  

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 2   

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 TRYOUT 2022 
 

Sagsfremstilling Erik Nielsen, begynderudvalget orienterer omkring TRYOUT 2022. 

Beslutning I august 2022 har begynderudvalget ca. 180 personer i gang med TRYOUT 

forløbet. 71 personer eller ca. 40 % er allerede nu frigivet til spil på ”stor bane”. I 

forhold til 2021 en fordobling af konveringsprocenten. Så alt i alt er Erik og ikke 

mindst bestyrelsen yderst tilfreds med Begynderudvalgets indsats og resultater. 

Begynderudvalget kunne godt bruge flere frivillige i udvalget og vil henover 

efteråret starte en informations- og hvervekampagne. I løbet af efteråret vil årets 

indsats blive evalueret for at optimere indsatsen i den kommende sæson. Men 

allerede nu tænker Erik at ”stor bane prøven” bør flyttes fra onsdage til mandage, 

da han vurderer at der vil være bedre på plads på banen til gennemførelsen af 

prøverne. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 4 ½ års regnskab vs budget - BV 
 

Sagsfremstilling Gennemgang af halvårs regnskab vs. budget. 

Beslutning Der må forventes stigende udgifter til energiforsyningen (naturgas, el og 

driftsmidler til greenkeepernes maskiner), men det vurderes at dette mere eller 

mindre opvejes af øgede indtægter. Der er foretaget ekstraordinære investeringer 

til bl.a. udskiftning af opvaskmaskine i restauranten, udskiftning af 

terrassemøbler, check-in område og renovering af sekretariatet. Det er dog stadig 

forventningen at årets resultat vil være minimum det budgetterede. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 5 Status diverse projekter - BV 
 

Sagsfremstilling Status 

- Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde)  

- Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range) 

Bilag Statusbeskrivelse – bilag 1 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 6 Ris-Ros kassen 
 

Sagsfremstilling Behandling af indkomne forslag. 

14.06.2022 – medlemnr. 985 – Annemarie Duschek-Hansen 

Opfordrer til renovering af toiletter ved Half-way-House. 

På baggrund af henvendelsen undersøges mulighederne for renovering og der 

indhentes tilbud til forelæggelse for bestyrelsen. 

 

15.06.22 – medlemsnr. 1572 – Ulla Schmidt 

Opfordrer til renovering af toiletterne ved Half-way-House. Ønsker en generel 

soignering af lokalerne på 1. sal og efterspørger bedre akkustik i klublokalet ved 

restauranten. 

I forhold til evt. renovering af toiletterne indhentes tilbud. 1. salen benyttes 

hovedsagligt til opmagasinering i sommerhalvåret og bruges meget begrænset 

udenfor sæsonen. Evt. investering i lokalerne skal vejes op mod anvendelsen af 
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lokalerne. 

Restauranten genkender ikke problemer omkring akkustikken i ”pokalrummet”, 

men problemstillingen vil blive undersøgt yderligere. 

 Feedback og bestyrelsens svar - Bilag 2 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 7 DGU turnering 2023 
 

Sagsfremstilling Vi skal til næste år lægge bane til en DGU turnering, og DGU har derfor brug for 

at vide, hvornår vi kan have en DGU turnering i 2023 kalender, samt hvilken type 

turnering vi helst vil være medarrangør på. 

Beslutning I henhold til en tidligere repræsentantsskabsbeslutning i DGU skal alle 

golfklubber minimum hvert andet år lægge bane til en DGU turnering. 

Bestyrelsen vil naturligvis efterleve denne beslutning, velvidende at det betyder 

en banelukning som vil begrænes medlemmernes spillemuligheder. Bestyrelsen 

vil derfor igen i år forsøge at finde en turnering, hvor generne af banelukningen 

minimeres mest muligt. 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

Pkt. 8 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Baneafdelingen 

- Modtager fortsat store roser i forhold til banen fra både medlemmer og 

gæster 

Foreningsafdelingen 

- Begynderudvalget se pkt. 3 

Sportsafdelingen 

- Udtrykker tilfredshed med sæson hvor alle forbliver i rækkerne og Elite-

damerne igen er klar til medaljespillet, som afvikles i Esbjerg Golf Klub i 

weekenden den 10. og 11. september 

Restauranten 

- Restauratøren udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet og 

omsætningen 

- I restaurantugen var mere end 1.500 greenfeespillere forbi restauranten og 

der blev produceret 1.712 burgere i løbet af ugen! 

Pro’en 

- Udtrykker tilfredshed med aktivitetsniveau og omsætning 

Sekretariatet  

- igen iår igangsættes aktivitet for at finde 100 donationer á 200 kr., så der 

også kan søges momsrefusion for 2022 

- Norlys har indgået samarbejde med DGU om opstilling af ladestandere i 

danske golfklubber. BV undersøger mulighederne for evt. at udvide 

antallet af ladestandere 

- Toiletterne ved half-way-house renoveres henover efteråret. BV indhenter 

tilbud 

- Som et vinterprojekt vil greenkeeperne i løbet af vinteren opsætte 

Trotektplader på loftet i havestuen i håber om at forbedre akustikken 

Åben/lukket Åben 

 

Mødet afsluttet kl. 20.45 
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Bilag 1 

 

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, men 

med ændringen er det fortsat forventningen af byggeriet igangsættes, så det kan ibrugtages 

inden vinteren 2022/2023. 

 

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, hvorefter der er en 4 ugers 

klagefrist. Kommunen igangsætter først byggesagsbehandlingen når klagefristen er forløbet. 

Økonomi 

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

Tidsplan 

Efteråret 2022. 

 

Samlet finansiering 

Udover nettoprovenuet fra det bevilgede kreditforeningslån anslåes at golfklubben skal 

bidrage med ca. tkr. 200, 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. 
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Bilag 2 

 

14.06.22 

 

Feedback til bestyrelsen i Vejle Golf Club 
Vi taler ofte om i de flights, jeg går i om tirsdagen, at vores toiletter på banen 
burde have en overhaling. De er ikke tidssvarende, fremstår ikke rene om 
eftermiddagen. Vandhanen på herretoilettet er istykker, vandstrålerne på 
begge er ultratynde, og nye toiletter inkl. sæder er tiltrængt. Alt fremstår så 
pænt i VGC, men toiletterne kan vi ikke være bekendt.  
Navn 

Annemarie Duschek-Hansen 
Medlemsnr. 
27-985 
 

 

15.06.22 

 

Kære Annemarie 

 

Tak for dit input. 

Bo har skrevet, at han lige har været forbi toiletterne her til morgen (ingen af os kommer der 

så tit) 

Han er enig i, at de er lidt slidte, og vil samle lidt info ind på muligheder og priser med 

henblik på at forelægge det for bestyrelsen 

 

Mvh 

Claus  
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15.06.22 

 

Formular fra vgc.dk 

Feedback til bestyrelsen i Vejle Golf Club 

Toiletterne i halfwayhuset lever ikke op til, hvad man forventer af Vejle Golf 

Klub. Vandhanerne giver næsten ingen vand og har ikke været afkalkede i 

årevis. I aftes manglede papir til at tørre hænder i på herretoilettet og 

trykknapperne til cisternen var væk efter den i laaang tid har siddet løst. Jeg 

kunne godt tænke mig, at toiletterne blev indbydende, hygiejniske og måske 

ligefrem lækre og lidt trendy. Bane og omgivelser er i den grad lækre og 

fortjener at faciliteterne lever op til det. Lokalerne på 1. Sal kunne også godt 

trænge til at blive mere indbydende, der er dårlig akustik i det store rum og 

generelt rodet og smånusset. I klublokalet ved restauranten er akustikken 

ekstremt dårlig grundet træpladerne på loftet. 

Navn 

Ulla Schmidt 

Medlemsnr. 

27-1572 

 

16.06.22 

 
Kære Ulla 

 

Tak for din henvendelse, som jeg vil tage med på førstkommende bestyrelsesmøde, og samtidig gerne svare 

umiddelbart på her. 

 

Omkring toiletterne ved Half Way er vi enige, i at de trænger en del, for at leve op til vores generelle standard - 

som jeg er glad for, at du også synes er høj. Så vi er i gang med at indhente tilbud på forbedringer. 

 

Det "lange" rum på 1. salen bruges ikke til noget i sommer halvåret, og fungerer derfor som oplag. Og det bruges 

meget begrænset i efteråret. Evt investeringer i det vil naturligvis skulle vejes op i forhold til hvor meget rummet 

anvendes.  

 

Det er første gang, vi hører kritik af akustikken i "pokalrummet", og vi har også lige spurgt restauranten, der 

heller ikke har hørt kritik. Men din henvendelse giver naturligvis anledning til, at vi vil være obs på det og evt 

høre fra flere. 

 

Mvh 

Claus Svold 

Formand VGC 
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Bilag 3 
04.08.22 

Kære Golfklub 
 
Jeres klub skal til næste år lægge bane til en DGU turnering, og vi har derfor brug for at vide, hvornår I 
kan have en DGU turnering i jeres 2023 kalender, samt hvilken type turnering i helst vil være 
medarrangør på. 

Som de tidligere år fordeler DGUs sekretariat banerne til alle DGU turneringer. Dette er for at lette 
proceduren for golfklubberne, samt undgå overlap i turneringskalenderen. Alle baner fordeles 
fremadrettet én gang årligt i september måned. 
Det undgås på denne måde, at I får mere end én turnering om året, hvis I ikke ønsker dette. Det er 
dog altid muligt at byde ind på flere turneringer, hvis klubben f.eks. både ønsker en landsdækkende 
turnering og en mere lokal turnering. 

Vi kan desværre ikke garantere, at I får, hvad I ønsker, da der er flere ting, som spiller ind, når 
turneringerne skal fordeles på golfbanerne, f.eks. geografisk placering, faciliteter, osv., men vi vil 
bestræbe os på, at så mange klubber som muligt får deres ønsker opfyldt. 

Link til svar formular: https://forms.gle/U5nRQe5m3LAm3amZ7 
 
Vi har brug for jeres svar snarest muligt, og senest søndag d. 28. august 2022. Får vi ikke noget svar 
fra jer, lægger vi en turnering på jeres bane, hvor det kommer til at passe i den samlede 
turneringsplan for 2023. 
 
Vi takker for jeres svar og forventer at have banefordelingen klar i uge 37. 
 

NB! Da vi tilstræber at der er nogenlunde lige mange DGU Turneringer både vest (ca. 50-55) og øst (ca. 45-50), 

og der er ca. 55 klubber i øst (som kan bruges til en DGU turnering), så skal klubberne i øst forvente at de mere 

eller mindre bliver brugt en gang hvert år. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at variere de turneringer som 

klubben får, dvs. hvis man lige har afviklet et DM over 3 dage, så får man en lille turnering året efter. 

Tilsvarende for vest klubberne, så skal i forvente at vi ca. hvert andet år skal bruge jeres bane til en DGU 

turnering, og her variere vi selvfølgelig også mellem en stor og en lille turnering. 

Med venlig hilsen/Best regards 

THOMAS HARTWICH 

Turneringskonsulent 

d +45 43 26 27 07 

m +45 24 26 69 32 

thh@dgu.org 

DANSK GOLF UNION 

 

 

 

https://forms.gle/U5nRQe5m3LAm3amZ7
mailto:thh@dgu.org

