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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 24. oktober 2017 kl. 17.30 Mødenr.: 7 - 2017 

Deltagere Bestyrelsen: 

Stig Brogård Andersen (SBA) 

Gert Nielsen (GN) 

Judith Domino (JD) 

Jørgen Ejlskov (JE) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

 

Afbud: 

Claus Svold (CS) 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - SBA 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden bemærkninger 

Åbent Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af mødereferat  - SBA 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 20.09.17 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden bemærkninger 

Åben Åben 

 

 

 

 



 

2 

 

Pkt. 3 Golfspilleren i Centrum – BV 
 

Sagsfremstilling Gennemgang og drøftelse af resultaterne efter medlemsundersøgelsen 

Golfspilleren i Centrum september 2017. 

Beslutning Medlemsundersøgelsen for september 2017 gentager den positive udvikling fra 

årets tidligere undersøgelser i forhold til de samme perioder i 2016. 

Baneforholdene vurderes i en positiv udvikling, men der er fortsat indsatsområder 

som kræver Bestyrelsens, Baneudvalgets og ikke mindst greenkeepernes fulde 

opmærksomhed. 

I forhold til samme periode i 2016 gentages tilfredsstillende resultater omkring 

klubbens øvrige forhold som Restaurant, Proshop og træningsfaciliteter og 

sekretariat. 

Åben Åben 

 

 

 

Pkt. 4 Regnskab og budget 3. kvartal 2017 - BV 
 

Sagsfremstilling Gennemgang af regnskab af budget for 3. kvarlal 2017. 

Beslutning Gennemgangen var en gentagelse af forventninger efter halvårsregnskabet. 

Der forventes fortsat negative afvigelser i forhold til de budgetterede kontingent-, 

greenfee- og sponsorindtægter. Det er dog forventningen at årets samlede resultat 

vil være omkring det budgetterede. 

Gennemgangen af 3. kvartals regnskab blev taget til efterretning uden yderligere 

kommentarer. 

Åben Åben 

 

 

 

Pkt. 5 Rentesikring - BV 
 

Sagsfremstilling Gennemgang af Nykredits rentesikringsmuligheder som oplæg til fastlæggelse af 

fremtidig rentesikringsstrategi. 

Beslutning Nykredits forventninger i forhold til renteudviklingen er samstemmede med 

SparNords. De forventer ingen markante rentestigninger indenfor de næste 12 

måneder. 

Nykredits anbefaling er at golfklubbens nuværende 2 F1 lån omlægges til F5 lån 

ved den førstkommende refinansiering, som er i hhv. marts og september 2018. 

Samtidig er anbefalingen at klubben fastholder det nuværende Cibor 3 lån med 

variabel rente. 

Bestyrelsen vil fastlægge den endelige strategi for evt. rentesikring på næste 

bestyrelsesmøde. 

Åben Åben 

 

 

 

Pkt. 6 Status projektgrupperne 
 

Sagsfremstilling Status i projektgrupperne: 

- Integration af nye medlemmer i Vejle Golf Club (JE) 

Hvordan kan nye medlemmer fastholdes? 

- Revurdering af klubbens sponsorkoncept (GN og JHP) 

Hvordan kan klubben tiltrække flere sponsorer? 

- Indtægtskabende aktiviteter (CS og JD) 
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Bl.a. revision af medlemskategorier og rettigheder, greenfeeaftaler mv. 

Beslutning Integration af nye medlemmer i Vejle Golf Club 

JE oplæg til Club 27 fik bestyrelsens fulde opbakning. 

Revudering af klubbens Sponsorkoncept 

GN præsentation af status for udvalgets arbejde blev taget til efterretning. 

Gruppen har suppleret sig med yderligere 2 medlemmer Jørgen Grønkjær og 

Michael Andersen. Det er forsat forventningen af arbejdsgruppens oplæg skal 

være klar til implementering fra sæsonstart 2018. 

Indtægtsskabende aktiviteter 

Gruppen har været samlet siden sidste bestyrelsesmøde og der arbejdes videre 

med de indhentede data. Arbejdsgruppens tanker og ideer havde været 

koncentreret om kendte forhold. Bestyrelsen opforderede arbejdsgruppen til også 

at tænke evt. nye indtægtsskabende aktiviteter ind i arbejdsgruppens oplæg. 

Bilag 1 Club 37 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

Pkt. 7 Informationsmødet tirsdag den 31. oktober 
 

Sagsfremstilling Fastlæggelse af dagsorden for mødet. 

Beslutning Bestyrelsen fastlagde dagsorden for aftenen med god mulighed for dialog. 

Bilag 2 Dagsorden 

Åben Åben 

 

 

 

Pkt. 8 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Baneafdelingen 

• Paul Sørensen erstatter Jesper Hansen som Mens Sections repræsentant i 

Baneudvalget. 

• Næste møde i baneudvalget er mandag den 30. oktober 2017. 

Foreningsafdelingen 

• Niels Svenningsens afløser som formand for Foreningsafdelingen er 

endnu ikke fundet. Evt. interesserede er meget velkomne til at kontakte 

BV 

• Turneringsudvalget har ligeledes endnu ikke meddelt Finn Lunds afløser 

• TRYOUT konceptet videreføres i 2018 med ganske få justeringer 

Sportsafdelingen 

• Formand for Sportsafdelingen Charlotte Holst deltager på næste 

bestyrelsesmøde 

• Nordeafonden har bevilget kr. 15.000 til renovering af det indendørs 

udslagsrum. Sportsafdelingen arbejder på et samlet oplæg.. 

Restauranten 

• Restauranten vinterlukker fra den 1. november men modtager meget gerne 

selskaber 

Pro’en 

• Anders Kahr Nielsen er udlært professionel golftræner 

• Bestyrelsen har accepteret Talal Sidani’s ønske om at fortsætte 

samarbejdet med Hedensted Golf Klub på uændrede vilkår i 2018 
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Sekretariatet 

• SKAT meddeler at ansøgningen omkring ”momsrefusion” er modtaget og 

VGC indgår i puljen. Beløbet meddeles og udbetales ultimo 2018. 

• Der er indgået fastpris aftale om el med Ewii 

• Der indhentes tilbud på evt. optimering af golfklubbens varmeforsyning 

• Isabellafonden ansøges om til skud til etablering af vaskeplads på driving 

rangen og p-plads til autocamper 

Åben Åben 

 

 

Mødet afsluttet kl. 22.15 
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Bilag 1 

 

Club 37 
Baggrund 

Vi har gennem de senere år oplevet stor succes med Tryout.  Rigtig mange er startet, men 

rigtig mange er stoppet meget hurtigt. Frafaldet i de danske golfklubber er størst i den øverste 

ende af handicapskalaen. Omtrent halvdelen af alle udmeldte de seneste 3 år havde et 

handicap på over 36. 

I 2016 havde 47% meldt sig ud inden de påbegyndte det 3. år. 

Derfor ønsker vi et 3 årigt forløb for nye medlemmer. Ikke et skematisk ligefrem 

proportionalt forløb, men et forløb med målrettede tilbud og tilpassede muligheder og et 

forløb med Temaet: 

”Det er sværere at forlade et fællesskab end en forening”  

Alle vore forslag bygger på erfaringsopsamling blandt tryout`er i VGC. Når vi f.eks. foreslår 

dobbelttider har det baggrund i at nybegyndere oplever det meget ubehageligt med et stort 

pres bagfra på banen, banen er for lang, sikkerhed i at spille med kendte etc. 

 

Formål 

Den gode begyndelse skal ses som et længevarende kontinuerligt forløb med fokus på 

fællesskabsfølelse, tilhørsforhold, personlig udvikling i golfspillet, sjove og hyggelige stunder 

samt værdiskabelse. Med andre ord: et forløb der ikke slutter, før det nye medlem er fuldt ud 

integreret i klubbens sociale og spillemæssige rammer. 

Indhold 

Vi udvider Tryout-perioden til 3 år med særligt fokus på gruppen fra de enkelte årgange og et 

forløb der som minimum skal indeholde: 

Første år: 

1. Begynder tilbuddet, som vi kender det. 

2. Tilbud om personlig handlingsplan lige efter frigivelsen, bl.a. med kontaktperson, 

spillementor, tanker om fremtidigt golfspil 

3. Introduktionsaftener (3 om året) om og med klubber i klubben, golfbox, mailkæde, 

hjemmeside etc. 

4. Tilbud om kaningolf med kendte makkere 

5.  Sms/mailgrupper 

6. Evt. evalueringsaften sidst på sæsonen med alle Tryout`ere 

7. Opsamling af de, der ikke er frigivne ved personlig kontakt og forslag til handleplan 

8. Deltagelse i club 37 vinteren igennem på korthulbanen lørdag eftermiddag (f.eks. én 

gang pr mdr. 

9. Tilbud om vintergolf søndag formiddag  

Andet år: 

1.    Tilbud om reduceret kontingent (evt. gratis holdtræning 3-4 gange). 

2.    ”Få banket rusten af jernene” Forårstilbud om 2-3 aftener med spil regler, tips tricks 

og erfaringer 

3.    Spillementor 

4.    Club 37 – med turneringer og netværksskabende aktiviteter 

5.    Introduktionsaftener med klubber i klubben, golfbox etc. 

6.    Opfølgning på den personlig handlingsplan 

7.    Tilbud om deltagelse i klubturneringer med kendte makkere 

8.    Club 37`s vintertilbud lørdag eftermiddag 

9. Vintergolf 
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Tredje år: 

1. Få banket rusten af jernene – 2-3 aftener sammen med andre tryout`ere med spil, tip 

og tricks 

2. Opfølgning af personlig handlingsplan 

3. Introaftener med Klubber i klubben 

4. Etablering – reetablering af netværk, sms. Kæder etc. 

5. Club 37 - med turneringer og netværksskabende aktiviteter 

6. Evt. spillementor 

Kontaktperson: 

Sørger for jævnlig kontakt og opfølgning gennem de 2-3 år. Vil typisk ha` ansvaret 3-5 

personer. Opmærksomhed på efterår og forår 

 

Spillementor: 

Spiller regelmæssigt med 1-3 tryout`ere.  

Vejleder, guider, gode råd, skærme mod ubehageligheder fra andre spillere, introducerer 

tryout`ere for andre baner.  

 

Handlingsplan 

Efterår 17 

1. Arbejdsgruppen gør projektbeskrivelse færdigt 

2. Nedsættelse af ansvarlige for Club 37 

3. Projektet præsenteres for bestyrelse til godkendelse 

4. Fællesmøde med begynderudvalget 

Forår 18 

1. Begynderhåndbogen tilrettes 

2. Club 37 og projektet markedsføres 

3. Det første hold Tryout’ere 2018 går i gang efter det nye koncept 

4. Club 37 er aktiv 

 

Vi ønsker at arbejdet understøttet med (bestyrelsesbeslutninger) 

1. Mulighed for spil fra ”nyt” teested, der gør banen kortere end den eksisterende bane 

fx 37. Skal raites, så der er mulighed for handicapregulering. 

2. Club 37 får status af ”foreningsklub” i lighed med senior-, mens- og ladysection 

3. Faste spilletider for ”Club 37”. (Eks 2 søndage og 2 fredage) 

4. Noget af kontingentet konverteres til ”gratis” træning og evt. matchsfee til udvalgte 

matcher af kontingent andet år 
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Bilag 2 

 

 


