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M Ø D E R E F E R A T 

V I R T U E L T  

B E S T Y R E L S E S M Ø D E 

 
Tid/sted Mandag den 15. marts 2021 kl. 19.00 Mødenr.: 1 - 2021 

Deltagere Bestyrelsen: 

Claus Svold (CS) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

Judith Domino (JD) 

Charlotte Holst (CH) 

Torben Pedersen (TP) 

Søren Priess Gade (SPG) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

Afbud Ingen 

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

 

Dagsorden: 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 2 Generalforsamling 2021 - CS 
 

Sagsfremstilling Afvikling af ordinær generalforsamlig i forhold til gældende Corona restriktioner. 

Beslutning Som en konsekvens af myndighedernes restriktioner i forbindelse med Corona 

situationen udsætter bestyrelsen gernnemførelsen af den ordinære 

generalforsamling til førstkommende lejlighed. Bestyrelsen agerer som 

forretningsministerium og holder driften kørende frem til generalforsamlingens 

gennemførelse. Der vil ikke blive igangsat initiativer og foretaget investeringer 

udover normal drift. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Budget 2021 
 

Sagsfremstilling Præsentation af oplæg til Budget 2021. 

Beslutning Budgettet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling (se pkt. 

2) 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

 

Pkt. 4 Regnskab 2020  

Sagsfremstilling Gennemgang af regnskab 2021. 

Beslutning Regnskabet, som af bestyrelsen betegner som tilfredsstillende, fremlægges til 

godkendelse på den ordinære generalforsamling (se pkt. 2). 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

Pkt. 5 Oplæg til anlægsprojekter og finansieringsplan  

Sagsfremstilling Drøftelse af ansøgning til Vejle Kommune omkring finanseringsplan for 

anlægsprojekterne 

- Arbejdsmiljø (”varm hal” til vinterarbejd) 

- Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range) 

- Nye målgrupper til golf (opgradering af korthulsbane) 

Beslutning Inden fremlæggelse af oplæg til projekterne på den ordinære generalforsamling 

(se pkt. 2) afdækkes mulig finansieringsplan med Vejle Kommune. 

Oplæg til ansøgning blev taget til efterretning og BV kontakter kommunen. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 6 Ris-Ros kassen 
 

Sagsfremstilling Behandling af indkomne forslag. 

Ingen modtaget siden sidst. 

Beslutning Ingen indkomne forslag 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 7 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Nyt fra 

Baneafdelingen 

- Baneudvalget konstaterer at banen er kommet godt igennem vinteren (læs 

mere her) 

- Intensiv pleje af greens fortsættes i 2021 i ugerne 15, 26 og 39 (læs mere 

her) 

- Dræningsplanen afsluttes med dræning op til og omkring green på Skoven 

8 i løbet af 2021 

Foreningsafdelingen 

- 1. marts har 130 tilmeldt sig TRYOUT. Det er ca. 20 mere end samme 

periode 2020. 

- Grundet Corona restriktionerne er Åbningsturneringen og Bøgematchen 

aflyst i 2021. Turneringsudvalget følger situationen. 

Sportsafdelingen 

https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/baneudvalg/
https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/baneudvalg/
https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/intensiv-topdresning-af-greens/
https://www.vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/intensiv-topdresning-af-greens/
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- Elitetræningen er kommet godt i gang 

- Sportsafdelingen bad bestyrelse overveje om datoen for afviklingen  af 

Klubmesterskaberne 2021 kunne ændres. Bestyrelsen genovervejede 

beslutningen men ønskede at fastholde Turneringsudvalgets oplæg til 

dato. Ved at placere Klubmesterskaberne på en anden dato end DGU’s 

oplæg, vil man give egne medlemmer, som ikke ønsker at deltage i 

mesterskaberne, bedre mulighed for at spille greenfee i en anden klub. 

Når andre klubber afvikler klubmesterskaber, har de omvendt mulighed 

for at spille greenfee i VGC. 

Restauranten 

- Er fortsat tvangslukket af myndighederne i forbindelse med Corona 

situationen 

Pro’en 

- Proshoppen er åben og træningen er i gang 

Sekretariatet  

- Der er søgt kompensation for manglende lejeindtægt anslået tkr. 67 p.g.a.  

tvangslukket indendørs træningslokale fra DIF’s Coronahjælpefond. Der 

er modtaget tkr. 10. 

- Der er søgt lønkompensation for perioden 4. januar til 7. marts. 30% af 

arbejdsstyrken har været hjemsendt. Forventet kompensation ca. tkr. 60 

- Bestyrelsen besluttede at tidsbestilling i vinterhalvåret – når der 

maksimalt spilles 18 huller – skal gælde alle tider. Indføres i år frem til 

efter påske hvor – hvis ellers vejrsituationen tillader det – det forventes at 

alle sløjfer åbnes igen.  

- Bestyrelsen vil efterfølgende evaluere ændringen 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

Mødet afsluttet kl.  20.45 

 

 


