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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 23. januar 2018 kl. 17.30 Mødenr.: 1 - 2018 

Deltagere Bestyrelsen: 

Stig Brogård Andersen (SBA) 

Claus Svold (CS) 

Jan Haugsted Petersen (JHP) 

Jørgen Ejlskov (JE) 

Gert Nielsen (GN) 

Judith Domino (JD) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

Dagsorden: 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - SBA 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden kommentarer 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af mødereferat  - SBA 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 21.11.17 

Bedslutning Godkendt uden kommentarer 

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 3 Regnskab 2017 - BV 
 

Sagsfremstilling Gennemgang af regnskab 2017 til underskrift og godkendelse af bestyrelsen. 

Beslutning Regnskabet viser markante negative afvigelser på indtægtssiden i forhold til det 

budgetterede. Omvendt var de samlede omkostninger mindre end forventet. Efter 

aktivering af udgifterne til Dræningsprojektet udviste det samlede regnskab et 

samlet resultat på tilfredsstillende tkr. 42.  

BV’s gennemgang af regnskabet blevet taget til efterretning og regnskabet blev 

efterfølgende godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse. 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

Pkt. 4 Diskussionsoplæg omkring indtægtsskabende tiltag 
 

Sagsfremstilling Behandling af oplæg omkring 

- Justering af greenfee priser og indførelse af Pay & Play for alle på 

korthulsbanen 

- Greenfeespilleres anvendelse af Driving Range  

Beslutning Efter nogen debat og diskussion besluttede bestyrelsen at gennemføre de 

foreslåede ændringer og tiltag. 

Bilag 1 og 2 Indstilling 

- Justering af greenfeepriser og Indførelse af Pay & Play for alle på 

korthulsbanen 

- Greenfeespilleres anvendelse af Driving Range 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

Pkt. 5 Budget 2017 - BV  

Åben/lukket Lukket 

 

 

 

Pkt. 6 Indstilling: Ændring af Restaurantens åbningstider 
 

Sagsfremstilling Evaluering af sæsonen og samarbejdet i 2017 med restauranten, herunder 

behandling af indstilling omkring ændringer i forpagtningsaftalen omkring 

åbningstider. 

Beslutning Det både Bestyrelsens og Restaurantens opfattelse at samarbejdet det første år er 

forløbet meget positivt. 

Bestyrelsen besluttede at følge Restaurantes ønsker omkring justering af de 

daglige åbningstider herunder at Restauranten som hovedregel er lukket på 

mandage. Restaurantens ønsker er afstemt med Senior Section.  

Bestyrelsen beder Restauranten være særlig opmærksom på at finde en løsning 

omkring bespisning i forbindelse afviklingen af Regionsgolf på mandage.  

Åben/lukket Åben 
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Pkt. 7 Indtilling: Ændring Senior Sections banelukninger på mandage 
 

Sagsfremstilling Senior Section ønsker at udvide banelukningerne på mandage. 

Beslutning Bestyrelsen er indstillet på at afprøve Senior Sections forslag til ændrede 

muligheder for tidsbestilling på mandage. Primært for at sikre at medlemmer og 

gæster, som fremover bestiller en tid på mandage, oplever at deres golfrunde kan 

gennemføres uden at kollidere med Senior Section. 

Bilag 3 Indstilling: Ændring af banelukning på mandage 

Åben/lukket Åben 

 

 

 

Pkt. 8 Generalforsamling - SBA 
 

Sagsfremstilling Fastlæggelse af endelig dagsorden for generalforsamlingen 2018. 

Beslutning Datoen for afviklingen af generalforsamlingen ændres til mandag den 5. marts 

2018. 

Åben/lukket Åben/Lukket 

 

 

Pkt. 10 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Baneafdelingen 

Baneafdelingen arbejder på fastlæggelse af den samlede Plejeplan 2018 

Foreningsafdelingen 

Club37 er kommet godt i gang og har allerede gennemført 2 arrangementer og de 

2 næste er planlagt 

Regel- og handicapudvalget (Niels Svenningsen og Torben Friis) er ansvarlig for 

implenteringen af de reviderede golfregler 2019 i golfklubben. 

Sportsafdelingen 

Juniorafdelingen har indgået samarbejde med Mental Træner, Marianne Linde. 

Sekretariatet  

Thorkild Høj deltager i et kursusforløb omkring anvendelsen af sociale medier. 

Furesø Golf Club har meddelt at de fortsat arbejder på at opstille en benchmark 

vs VGC m.fl.  

Bestyrelsen underskrev refinansierinsaftale med Nykredit omkring ændring fra 

F1 til F5 fra marts 2018 på lån med hovedstol tkr. 3.232. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

Mødet afsluttet kl. 21.00 
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Bilag 1 

 

Diskussionsoplæg: 

 

 

Justering af greenfeepriser 
 

 

Ny prisstruktur 

For at øge golfklubbens samlede greeenfeeindtæger og tilpasse prisniveauet til 

markedssituationen i forhold til banens kvalitet foreslås nedenstående ændringer. Det 

bemærkes at minimumsprisen på kr. 200,- skal godkendes af de klubber hvor vi p.t. har aftale 

om ½ greenfee og af samarbejdspartneren Golfhæftet hvor aftalen er ½ greenfee på hverdage. 

 

 

Hele dagen 2017 2018 Diff 

 490 450 -40 

 390 400 10 

 290 350 60 

 Altid min. kr. 200  

    

 2017 2018 Diff 

TRIO-bane (hele dagen) 490 450 -40 

 390 400 10 

 290 350 60 

 Altid min. kr. 200  

    

9 huller 2017 2018 Diff 

 174 250 76 

 234 225 -9 

 294 200 -94 

 Altid min. kr. 125  
 

 

Konsekvensberegning 

Overslag over konsekvenserne ved ny prisstruktur ved uændret adfærd. 

 

  Pris   

 Antal 2016 2018 Medindtægt  
Fuldpris 133 490 450 -5.320  

 105 390 400 1.050  

 410 290 350 24.600  

 121 178 200 2.662 22.992 
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Med medlem 144 245 225 -2.880  

 112 195 200 560  

 218 145 200 11.990  

 124 90 200 13.640 23.310 

Greenfeeaftaler 39 245 225 -780  

 15 195 200 75  

 99 145 200 5.445 4.740 

Golfhæftet 5 245 225 -100  

 30 195 200 150  

 173 145 200 9.515 9.565 

 Merindtægt ved uændret adfærd 60.607 
 

 

 

Korthulsbanen 

Spil med medlem 

Under overskriften ”Medlemmer skaffer medlemmer” kan klubbens medlemmer fortsat tage 

gæster med på korthulsbanen og driving rangen uden betaling af greenfee. Som noget nyt er 

eneste forudsætning at gæsten/gæsterne tjekker ind på ProBox24 automaten. På denne måde 

registreres gæsten og sekretariatet har mulighed for efterfølgende at følge op med evt. direct 

mail omkring TRYOUT.  

For at minimere muligheden for misbrug, må hvert medlem maksimalt have 3 gæster med af 

gangen (1 flight). 

 

Pay & play 

Fra sæsonen 2018 tilbydes Pay & Play på korthulsbanen mod betaling af greenfee også til 

gæster uden DGU-kort. Registrering og betaling foregår via ProBox24-automaten i klubhuset.  

Der vil i første omgang ikke være mulighed for tidsbestilling. 

Tilbuddet om Pay & Play på korthulsbanen uden krav om DGU-kort er nyt, golfklubben har 

derfor ikke noget erfaringsgrundlag. Et estimat kunne være - ved 1 gæst om dagen i 

gennemsnit i sæsonen (ca. 6 måneder) vil det give en indtægt på ca. kr. 25.000,-. 

 

Korthulsbanen (pay & play) 2017 2018 Diff 

Voksen 150 150 0 

Junior (under 18 år) 50 75 25 
  

 

Indstilling 

Indstilles til implementering fra sæsonstart 2018.  
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Bilag 2 

 

 

Driving range 

 

 

Baggrund 

Vejle Golf Clubs driving range kan anvendes af klubbens omkring 1.500 aktive medlemmer 

og mellem 4 og 5.000 årlige gæster. 

Golfklubben stiller rangens faciliteter til rådighed som en del af kontingent- og 

greenfeebetalingen. 

Opsamlingen af range boldene er klubbens pro-træner kontraktligt forpligtet til. 

 

Økonomi 

Alle omkostninger i forbindelse med driften af rangen afholdes af golfklubben: 

 

Direkte driftomkostninger anslået gns. pr. år 

Opsamling af bolde   175.000 

Nye bolde** 30.000 

Måtter mv.*** 20.000 

Total* 225.000 

*Klipning mv. er ikke medregnet - klippes i sæsonen en gang 

ugentligt 

*afskrivning og rep./vedligehold boldmaskine ikke indregnet 

**10.000 stk. bolde årligt  
***skiftes ikke hvert år (gns. pr. 3 år) 

 

Med 1.500 aktive medlemmer betyder det en gennemsnitlig årlig omkostning på kr. 150,- pr. 

medlem. 

 

Forslag til fremtidig anvendelse af driving rangen 

Medlemmer 

Driving rangen med faciliter stilles fortsat til rådighed for medlemmer som en del af 

kontingentbetalingen. 

 

Gæster 

Gæster betaler fremover særskilt for anvendelsen af driving rangen. Dette gælder både 

greenfeegæster og gæster som alene ønsker at benytte træningsfaciliteterne. 

Betalingen foretages via ProBox24 automaten. Gæsten modtager en kvittering som placeres 

synligt på golfbagen. 

 

Det årlige indtægtspotentialet ved f.eks. kr. 25,- for ubegrænset antal bolde kan være 

 

Antal gæster Pris 

4.500 25 
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% Total 

100 112.500 

75 84.375 

50 56.250 

25 28.125 

 

 

Fordele 

Økonomi 

Indtægten kan være et bidrag til dækning af driftsomkostningerne for rangen. 

Kontrol 

Det er specielt pro’ernes opfattelse at rangen anvendes af uvedkommende igennem sæsonen. 

Brugere som ikke er medlem af golfklubben, ikke er sammen med medlemmer af golfklubben 

eller ikke har betalt greenfee, da de alene vil ”træne”. 

Med krav om betaling vil kontrollen være nemmere. Alle brugere skal bære et synligt bevis 

enten i form af klubbadge (medlemmer) eller kvittering for betaling/registrering. 

ProBox24 

ProBox24 kan anvendes til betaling og udskrivning af kvittering. 

Salg af golfarrangementer 

Ved salg af golfarrangementer kan ”Fri adgang til Driving Rangen” være ”rabatten” i stedet 

for f.eks. en reduktion af den samlede  

greenfee. 

 

Ulemper 

Højere samlet greenfee 

Kan opleves som en forhøjelse af den samlede greenfeepris 

 

 

Indstilling 

Medlemmerne i arbejdsgruppen er ikke umiddelbart enige i forhold til forslaget og ønsker at 

inddrage bestyrelsen i drøftelserne.    
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Bilag 3 

 
Til Bestyrelsen for VGC     5. januar 2018 

Ansøgning fra Senior Section om spil på flere baner mandag formiddag 

Medlemstallet i Senior Section er opadgående: de sidste to sæsoner har vi været ca. 150 

medlemmer. 

I alt 12 mandage i 2017 har vi været mellem 50-68 deltagere som spillede 18 huller og >30 som 

spillede 9 huller. På 6 mandage hvor vi efterfølgende har haft præmieoverrækkelse og fælles frokost, 

har vi benyttet 2 baneforløb. De øvrige 6 mandage kun ét baneforløb (typisk Sletten/Parken til 18-

huller og Sletten til 9-huller. 

Når vi kun har ét baneforløb i spil strækker vores mandagsturnering sig over mange timer med  

meget lang ventetid både på tee stedet og på banen, og vi har oplevet utilfredse VGC-medlemmer og 

green fee gæster, da vi på grund af de lange køer ikke har ”nået at komme væk” før andre har bestilt 

tid.  

På Senior Sections Generalforsamling 23.10.17, hvor 90 medlemmer deltog, kom et ønske om flere 

baneforløb om mandagen. Bestyrelsen valgte derfor først at drøfte situationen med Bo – herefter på 

Bestyrelsesmødet i Senior Section den 13.12.17. 

Der skal ikke være tvivl om, at vi i Senior Section ønsker at give mest mulig spilleplads både til andre 

VGC’s medlemmer samt green fee gæster, blandt andet derfor jager vi vores Seniorer ud på 

starthullerne allerede klokken 7 om morgenen.  Samtidig er vi naturligvis interesseret i at fastholde 

vores medlemmer i Senior Section, som siden starten i 1999 har forøget sit medlemstal betydeligt. 

På baggrund af ovenstående kan vi se et behov for at ændre på starttider og baneforløb i Senior 

Section. 

Vores forslag (evt. som forsøg i 2018):  

Alle 3x9 huller lukkes for tidsbestilling i perioden klokken 07.00-10.45 

(Bold rande kan benyttes – turn tid har fortrinsret) 

Senior Section spiller på to baner – jvf. vedhæftede bilag med start og turn tider for både 18- og 9 

hullers spillere. 

I tilfælde af Triobane startes både på hul 1 og hul 10. 

Mødetid for ”18-huller” rykkes frem til klokken 07.00-08.00. ”9-huller” klokken 08.15-09.00.  

Når spillerne møder op inddeles de i hold á 3 og holdene får tildelt en starttid og et baneforløb. 

Der vil være de obligatoriske 7-8 min. mellem hver starttid, og hvis vi kan benytte to baneforløb hver 

mandag (tre baner ved spidsbelastning), har vi tider nok til at alle kan nå at turne SENEST klokken 

10.30.  

Bestyrelsen i Senior Section ser frem til jeres positive behandling af vores ansøgning og står 

naturligvis gerne til rådighed, hvis I har yderligere spørgsmål. 

Venlig hilsen 

Lis Sørensen, formand Senior Section 


