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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 21. januar 2020 kl. 18.00 Mødenr.: 1 - 2020 

Deltagere Bestyrelsen: 

Claus Svold (CS) 

Judith Domino (JD) 

Charlotte Holst (CH) 

Torben Pedersen (TP) 

 

Manager: 

Bo Vaaben (BV) 

 

Gæst 

Dennis Thomsen, begynderudvalget deltager i mødet frem til og med punkt 3. 

Afbud Jan Haugsted Pedersen (JHP) 

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 Begynderudvalget 2020 
 

Sagsfremstilling Dennis Thomsen, formand for begynderudvalget præsenterede udvalgets planer 

for sæsonen 2020. I hovedtræk vil det blive en videreførelse af tidligere sæsoners 

indsats med justeringer og afprøvning nye tiltag. I overskrifter kan nævnes 

- Turneringerene vil blive afviklet med forskellige spilformer 

- Der vil blive spillet fra forskellige tee-steder 

- En særlig indsats for kvindelige TRYOUT’er. Der inviteres til en 

inspirationsaften den 5. marts 

- Løbende opfølgning i forhold til TRYOUT’er der ”går i stå” i forløbet 

- Club 37 integreres i begynderudvalget for at sikre en bedre overgang 

mellem ”begynder” og ”frigivet til ”stor bane”” 

- Begynderudvalget har bestyrelsens opbakning til at afprøve forskellige 

intensive begynderforløb 

På baggrund af interviewrunde blandt TRYOUT’ere fra 2019 har 

Begynderudvalget særlig fokus på modtagelsen og integrationen af nye 

medlemmer. Herunder imødegåelse af flere TRYOUT’ers oplevelse af ”at føle 

sig presset på banen” og følelesen af ”2. rangs medlem” blandt klubbens 

nuværende medlemmer. 

Hovedformålet med aktiviteterne er at løfte konverteringensprocenten fra 

TRYOUT til efterfølgende ”betalende medlem”. 

 Ingen 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 4 Regnskab 2019 - BV 
 

  

  

Åben/lukket Lukket 

 

 

Pkt. 5 Budget 2020 - BV 
 

  

  

Åben/lukket Lukket 

 

 

 

Pkt. 6 Generalforsamling - CS 
 

  

  

  

Åben/lukket Lukket 
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Pkt. 7 Status diverse projekter Kl. 20.00 

Sagsfremstilling Status igangsatte projekter 

- Projekt Træningsfaciliteter                   JHP/JD/TP 

- 50 års jubilæum                                    JHP/TP 

Beslutning - Træningsfaciliteter JHP 

Arbejdsgruppen har møde primo 2020 

- Jubilæumspræsentation JHP 

Der er nedsat en redaktionsgruppe bestående af Hans-Erik Duscheck-

Hansen, Thorkild Høj og Jan Haugsted Pedersen. Næste møde den 3. 

februar hvor form og indhold fastlægges. 

- Jubilæumsmarkeringer TP 

Efter første møde i arbejdsgruppen er der enighed om at jubilæet markeres 

ved et par arrangementer afviklet over en kort periode i løbet af en 

weekend/uge i juni måned. Der arbejdes med flere tanker og ideer som 

præsenteres senere. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 8 Ris-Ros kassen 
 

Sagsfremstilling Behandling af indkomne forslag. 

05.12.19 – Forslag om ændring af aldersgrænsen for studiemedlemskab.  

Beslutning Bestyrelsen havde modtaget en enkelt henvendelse omkring baggrunden for at 

Studiemedlemskab alene tilbydes personer under 30 år.  

Oprindeligt var Studiemedlemskabet begrundet i et ønske om at fastholde 

juniorspillere som medlemmer også efter overgangen fra junior til seniormedlem 

i en periode, hvor mange fortsat ville være under uddannelse. 

Bestyrelsen er indstillet på at aldersgrænsen på de 30 år i en forsøgsperiode 

bortfalder.  

I forsøgsperioden ændres kategorien til følgende: 

 
Studiemedlem 
Medlemmer som med et studiekort, lærlingekontrakt eller lign. kan dokumentere  at 
de er under uddannelse/elev/i lære. Medlemskabet giver fuld spilleret. 
  

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

Pkt. 9 MOBG  
 

Sagsfremstilling MOBG ønsker at kunne afvikle deres 2 årlige arrangementer i Vejle Golf Club 

som en gunstart 

Beslutning Muligheden for afvikling af MOBG arrangermenter som en gunstart er tidligere 

behandlet i bestyrelsen den 24. januar 2017. Bestyrelsen har på baggrund af 

henvendelsen fra MOBG genovervejet den tidligbere beslutning, men er fortsat af 

den opfattelse ”... at det gældende tilbud om løbende start fra 1. og 10. fortsat må 

være den løsning, som tilgodeser flest medlemmers mulighed for at spille på 

banen samtidig med at MOBG afvikler deres arrangement. MOBG vil  være i 

gang med at spille indenfor ca. 30 min. og for klubbens øvrige medlemmer vil 2 

tee-steder alene være lukket i ca. 2 x 30 min. ved start og turn” 

Bestyrelsen fastholder samtidig den tidligere beslutning om at MOBG kan 

invitere til ”løbende start” mod en rabatteret greenfeebetaling på kr. 200 for alle 
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deres gæster. 

Ønsker MOBG udvidelse af banelukningen i forbindelse med afviklingen af deres 

arrangementer, fastlægges prisniveauet efter sammer regler, som gælder for 

afviklingen af øvrige golfarrangementer. 

Bilag Bilag 3 - Forslag fra MOBG 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 10 Mødekalender 2020 
 

Sagsfremstilling Fastlæggelse af bestyrelsesmøde mødekalender for 2020 

Beslutning Bestyrelsensmøde kalender for 2020 blev fastlagt. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

Pkt. 11 Medlemsrekruttering – CS 
 

Sagsfremstilling Drøftelse og evt. principbeslutning omkring model til understøttelse af  ”member 

get member” aktivitetter i forbindelse med den løbende medlemsrekruttering. 

Modellen kunne indeholde  præmiering i form af gavekort til Gastro46. En 

præmiering som ud over at virke motiverende for medlemmernes indsats vil 

understøtte restaurantens omsætning. 

Beslutning Modellen afprøves i 2020 som et særligt ”jubilæumstiltag”. BV udvikler 

aktiviteten i samarbejde med restaranten. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 12 Husstandsomdelt avis - BV 
 

Sagsfremstilling Fastlæggelse af formål og indhold i forbindelse med den husstandsomdelte avis. 

Beslutning Ud over en generel præsentation af Vejle Golf Club i nærområdet er hovedmålet 

hvervning af nye medlemmer. Primært helt nye golfspillere via klubbens 

TRYOUT koncept. Indholdet skal være let læseligt, rigt illustreret og med et 

minimum af indforståede golftermer. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt.  Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Baneafdelingen 

- Korthulsbanen - Banekonsulent fra DGU, Thomas Hoffman Jensen 

(uddannet banearkitekt) har udarbejdet forslag. Chefgreenkeeper KH og 

BV udarbejder beslutningsoplæg til bestyrelsen med økonomisk overslag 

og tidsplan. 

- Greenkeeperene afvikler afspadsering og ferie i januar måned 

Foreningsafdelingen 

- Turneringsudvalget er igang med detajlplanlægningen af sæsonens 

turneringer 

Sportsafdelingen 

- Aktiviteterne for eliten og junioreliten samles i Eliteafdelingen, samtidig 

med at aktiviterene for juniorbredden og U10 samles i Juniorafdelingen. 

Sekretariatet  

- Hanne Sankov, SparNord har gennemgået klubbens kreditforeningslån og 

vurderer ikke at der med fordel bør ændres i finansieringen. 

- Der etableres 2 ladestationer til opladning af el-biler på parkeringspladen i 
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løbet af februar måned 

- Vinduerne i havestuen udskiftes p.g.a. råd i løbet af februar måned 

- Opdatering af hjemmesiden er igangsæt 

- Med ekstern bistand er der igangsat en proces for at gøre VGC mere 

proaktiv og synlig på de sociale medier 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

Mødet forventes afsluttet kl. 21.15 
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Bilag 3 

 

Baggrund - Hvem er MOBG? 

- Midtjysk Old Boys Golf er en sammenslutning af spillere, der er fyldt 60 år. Spillerne 

kommer fra golfklubberne i Horsens, Silkeborg, Århus og Vejle 

- 15 medlemmer fra hver af de 4 klubber deltager 

- Hver klub afvikler 2 arrangementer om året på en hverdag 

 
 

 

 

 
 
 

Gunstart MOBG 

 
Motivation Gunstart for MOBG: 
1. Der kommer ca. 40 greenfee spillere og vi er ca. 50 personer som efterfølgende spiser i restauranten. 
 
2. Det er muligt i de øvrige deltagende klubber at få Gunstart også de klubber som kun har 18 huller. 
 
Med nedenstående forslag mener jeg det med lidt velvilje fra klubben er mulligt at MOBG kan opnå 
Gunstart i Vejle. 
 
 
Opstilling: 
40 spillere: 9 starter på en sløjfe og hul 1 på anden sløjfe = 40 spillere 
 
Op til 44 spillere: 9 starter på en sløjfe og 2 starter på på hul 1 på anden sløjfe 
Op til 48 spillere: En start på hul 1-8 på en sløjfe, 2 starter på hul 9 på samme sløjfe og to starter på hul 1 på 
anden sløjfe. 
 
Ved spilletid på 4 timer og 30 min. er konsekvensen følgende: 
 
En sløjfe lukkes fra tidlig morgen og frem til kl. 13:30 
En sløjfe lukkes fra kl. 8:30 til ca. 11:30 
En sløjfe fri hele dagen: 
 
Det vil så være muligt at spille 18 huller på en bane fra kl. ca. 9:30, eks. Sletten/parken. 
Det vil være muligt at spille 18 huller Parken/skoven fra kl. ca. 11:30 
Det vil være muligt at spille alle 27 huller fra kl. ca. 13:30 
Der kan spilles 9 huller på Parken fra morgen til kl. 8:30 
Der kan spilles 9 huller på Sletten hele dagen 
Endelig kan der spilles 18 huller Parken/sletten med start fra tidlig til kl. 8:30 (ved godt de 18 huller så 
vender forkert, men så kan boldrende benyttes på Sletten, "lidt kreativt") 
 
Jer mener helt klart det må være en spiselig løsning for Vejle Golf Club. 
 
Det er i øvrigt muligt for MOBG at få Gunstart i andre klubber når vi kommer ca. 50 spillere på udflugt, eks. i 
Odder, Hammel og Samsø. 
 
Med ovenstående håber jeg Vejle Golf Club vil tage en ny beslutning for MOBG og tillade Gunstart de to 
gange i sæsonen vi gæster Vejle. 
 
 


