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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 1. februar 2023 kl. 17.30 Mødenr.: 1 - 2023 

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) 

 

Gæst: 

Ingen 

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 af mødereferat  - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden bemærkninger 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Regnskab 2022 - BV 
 

Sagsfremstilling Gennemgang af regnskab 2022 til underskrift og godkendelse af bestyrelsen. 

Beslutning BV overordnede gennemgang af regnskabet med fokus på afvigelser i forhold til 

det budgetterede, blev taget til efterretning. 

Regnskabet, som af bestyrelsen betegnes som tilfredsstillende, fremlægges til 

godkendelse på den ordinære generalforsamling (se pkt. 6). 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 4 Greenfeestatistik 2022 - BV 
 

Sagsfremstilling Præsentation af greenfeestatistik 2022 som oplæg til evt. justering af 

greenfeeprisen for gæster der spiller med medlem. Det indstilles at prisen for 

”spiller med medlem” ændres fra ”½ pris min. kr. 200” til fast kr. 250. 

Beslutning Mere 6.000 greenfeespillere havde besøgt VGC i sæsonen 2022. Gæsterne 

kommer primært fra naboklubberne og klubber vi har samarbejdsaftaler med. 

Mere end 50% af greenfeegæsterne spiller Parken/Skoven og næsten 40% af 

gæsterne besøger os i weekenden eller på helligdage. Omkring 20% spiller med 

et medlem af VGC og ligeledes ca. 20% betaler fuld greenfee, resten benytter 

forskellige rabataftaler, Greenfeesclub no. 1, greenfeebilletter, golfhæftet, 

greenfeeaftaler med klubber osv. 

Bestyrelsen har tidligere besluttet at hæve greenfeepriserne til kr. 350, 450 og 550 

og besluttede på mødet at hæve prisen for ”spiller med medlem” til fast kr. 250. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 5 Budget 2023 - BV 
 

Sagsfremstilling Behandling af oplæg til Budget 2023. 

Beslutning Oplæg til Budget 2023 blev gennemgået, drøftet og godkendt og fremlægges til 

godkendelse på den ordinære generalforsamling (se pkt. 6) 

Åben/lukket Åben/Lukket 

 

 

Pkt. 6 Banestatistik 2022 - BV 
 

Sagsfremstilling Præsentation af banelukningernes fordeling over sæsonen 2022. Oplæg til en 

generel diskussion omkring medlemmernes tilgængelighed til spil på golfbanen 

og en indledende drøftelse om evt. fremtidige politiker omkring fordelingen af 

banelukninger. 

Beslutning Efter gennemgangen konkluderede bestyrelsen at der fortsat skal være fokus på 

antallet og placeringen af banelukninger. I særlig grad for arrangementer som 

afvikles i weekenderne og på helligdage. Bestyrelsen henstiller at klubbens 

udvalg, sectioner og sekretariatet fortsat har fokus på området. 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 7  
 

Sagsfremstilling  

Beslutning  

Åben/lukket Lukket 

 

 

Pkt. 8 Generalforsamling - CS 
 

Sagsfremstilling Fastlæggelse af endelig dagsorden for generalforsamlingen torsdag den 9. marts 

2023. 

Beslutning Bestyrelsen indstiller Charlotte Holst, Judith Domino og Torben Pedersen til 

genvalg. 

Der er ikke modtaget indkomne forslag. 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 11. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 9 Ris-Ros kassen 
 

Sagsfremstilling Behandling af indkomne forslag. 

09.12.22 – medlemnr. 4623 – Erik Nielsen 

Forslag til ændringer i TRYOUT-konceptet. Ønske om opgradering af det 

golfudstyr som udlånes til begynderne og anvendes ved golfarrangementer på 

korthulsbanen. Opfordring til fokus på hvervning af flere frivillige til 

Begynderudvalget. 

Bestyrelsen vil naturligvis gerne i dialog med Begynderudvalget omkring evt. 

justeringer af TRYOUT-konceptet mv. og foreslår et møde medio januar. 

Mødet er efterfølgende afholdt og i forlængelse af drøftelserne er der enighed om 

at forsætte TRYOUT-konceptet i sin nuværende form i indeværende sæson og at 

konceptet evalueres efter sæsonafslutningen. Samtidig indkøbes 25 nye 

begyndersæt. Alle vil have fokus på hvervning af flere frivillige til 

Begynderudvalget. 

Bilag 1 Feedback og bestyrelsens svar 

Åben/lukket Åben 

 

  



 

4 

 

 

 

 

Pkt. 10 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Baneafdelingen 

- Hovedparten af personalet afvikler afspadsering og ferie 

- I forlængelse af ændrede miljøkrav i forhold til sortering af affald arbejder 

greenkeeperne på ny løsning i forhold til antallet af skraldespande og 

placering af disse 

Foreningsafdelingen 

- Begynderudvalget er godt i gang med at planlægges sæsonen 2023 

- Turneringsudvalget arbejder på fastlæggelse af de sidste detaljer i forhold 

til årets turneringer 

Sportsafdelingen 

- Er i planlægningsfasen omkring afviklingen af Vejlematchen 

Restauranten 

- Forpagter udtrykker tilfredshed aktivitetsniveauet tidspunktet taget i 

betragtning 

- Modtager et tilfredsstillende antal henvendelser i forhold til selskaber 

Sekretariatet  

- Ny boldmaskine leveres i løbet af februar måned 

- I samarbejde med Vejle Kommune arbejdes på at optimere klubbens 

energiforsyning 

- Der arbejdes på en business case hvor golfklubben evt. investerer i en 

udvidelse af antallet af ladestandere til elbiler 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

Mødet afsluttet kl. 21.30 
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Bilag 1 

 

Modtaget den 9. december 2022 

 

Til bestyrelsen i Vejle Golf Club 
Begynderudvalget Indstilling til bestyrelsen Formandskabet i 
begynderudvalget indstiller, at VGC hæver beløbet for deltagelse i Try Out 
til kr 850,00 for en sæson. Kr 500,00 af prisstigningen reguleres ved første 
betaling ved indmeldelse som fuldtidsmedlem. De sidste kr 50,- ønsker vi, at 
benytte til gratis øl/vand om mandagen efter spil på korthulsbanen. Dette 
for at få skabt mere socialt engagement blandt de nye spillere, med det for 
øje, at de forbliver i klubben, når de får skabt netværk. Onsdag har vi stor 
succes med at få de der spiller korthulsbanen i klubhuset hvor de oplever 
fællesskabet med kanin folket, der er fælles præmieoverrækkelse og vi gør 
vores bedste for at de bliver en del af det sociale samvær i klubben. 
Begrundelse: når vi ser på klubber rundt om os, så ligger vi prismæssigt 
under andre klubber, men varigheds mæssigt langt over. Ser man på 
klubberne omkring os er prisen typisk kr. 500,- for et 3 måneders forløb. 
Desuden vil det kunne begrænse antallet af TryOut fjern indmeldelser, hvor 
man går efter det billigste tilbud, uden nogensinde at have tænkt sig at 
melde sig ind i VGC… Det foreslås, at sæsonen deles op i 2 perioder. De, der 
starter i perioden 01.04. - 30.06. skal bestå storbaneprøve i det 
indeværende år, ønsker de at starte året efter, så skal der betales for en ny 
sæson. De, der starter i perioden 01.07. - 31.10. skal bestå storbaneprøve 
senest 30.06. det efterfølgende år, hvor der derefter betales 
forholdsmæssigt kontingent for resten af året. Vi foreslår, at der bliver 
udsendt et spørgeskema 8 uger efter, at man er startet på Try Out. Dette for 
at høre, hvor godt de er kommet i gang med spillet/hvorfor ikke, hvad kan vi 
gøre bedre etc. Derudover vil vi gerne have en tilkendegivelse hvilket 
budget, vi har at gøre med i Begynderudvalget. Nyt udstyr og bags til brug 
for TryOut. Standen på det udstyr der kan lånes/ lejes i proshoppen er under 
al kritik. Bags hvor bolde og andet falder igennem huller i lommerne, 
stropper der er totalt flossede samt Golfkøller i sættene der forlængst har 
udtjent deres værnepligt gør intet for at hjælpe TryOut’ere til at blive bedre 
og nyde golf, tværtimod. Fastholdelse: Hvilke tanker gør bestyrelsen sig 
omkring fastholdelse af nye spillere fremadrettet, da det DGU’s side er 
bevist, at der inden for de første år er mange, der falder fra. Dette tænkt 
som et oplæg til at de ressourcer der er brugt på at få et nyt medlem gerne 
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skulle udmunde i et længerevarende forhold. Vedhæftet er link til DGU’s 
den gode begyndelse, hvor vi opfordrer bestyrelsen til at læse siderne 24-29 
igennem, dette også med henvisning til den snak formanden Erik Nielsen 
havde med jer til det bestyrelsesmøde han deltog i, omkring hvervning af 
frivillige. Indtil videre holder vi skindet på næsen, men kan også se ind i at 
der indenfor de næste år vil være et større frafald grundet alder, vi er glade 
for at have fået 6 nye i år, men desværre er kun 1 af disse under 60 år. 
http://ipaper.ipapercms.dk/DanskGolfUnion/DGUPublikationer/den-gode-
begyndelse/?page=24 Med ønsket om en god jul og et godt nytår, samt 
samarbejde i 2023 Erik Nielsen Gert Jensen Sussan Bergqvist Hedegaard  
Medlemsnummer 

27-4623 
Navn 

Erik Nielsen 
Mailadresse 
ftern1967@gmail.com 
 
 
Svar sendt den 6. januar 2023 
 

 
 

 

 

Kære Erik 
 

Godt Nytår og tak for jeres henvendelse til Bestyrelsen. 
 
Det er vigtigt, at vi hele tiden forholder os til og evt. udvikler på vores TRY OUT koncept, som er en 

fundamental livsnerve for klubbens medlemsgrundlag.  
 
Derfor er Begynderudvalget jo også en af de allervigtigste funktioner, vi har - og vi vil naturligvis altid gerne 

i dialog med jer om jeres ideer/perspektiver. 
 

Udover fine betragtninger om frivillighed og fastholdelse er det nogle lidt større forandringer i TRY OUT 
konceptet mht pris og varighed, I stiller op i brevet.  
 

Jeg synes derfor det kunne være en god ide med en indledende snak mellem dig (og hvem du evt. gerne vil 
have med) og Bo og mig. 
 

Ville den 16.1 kl. 16 være en mulighed for dig/jer? Hivs ikke går vi sammen på jagt efter et andet tidspunkt 
 

Venlig hilsen 
Claus Svold 

http://ipaper.ipapercms.dk/DanskGolfUnion/DGUPublikationer/den-gode-begyndelse/?page=24
http://ipaper.ipapercms.dk/DanskGolfUnion/DGUPublikationer/den-gode-begyndelse/?page=24
mailto:ftern1967@gmail.com

