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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 Mandag den 17. august 2020 kl. 17.30 Mødenr.: 4 - 2020 

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: 

Thorkild Høj deltager under dagsorden punkt 3 

Afbud  

Referent Bo Vaaben (BV) 

 

 

Dagsorden: 

 

  
Konstituering 

 

Sagsfremstilling I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Claus 

Svold (CS) som formand og Charlotte Holst (CH) som næsteformand. 

Åben Åben 

 

 

Pkt. 1 Godkendelse dagsorden - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning Godkendt uden bemærkninger. 

Åben Åben 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af mødereferat  - CS 
 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde 

Beslutning Godkendt og underskrevet uden bemærkninger. 

Åben Åben 

 



 

2 

 

 

 

 

 

Pkt. 3 VGC på de sociale medier – Thorkild Høj 
 

Sagsfremstilling Klubbens ageren på de social medier. 

Beslutning Thorkild Høj præsenterede det første halve års aktiviteter på sociale og i trykte 

medier. Bl.a. 

- Husstandsomdelt avis den 28. marts 

- Målrettet anvendelse af Facebook. Antal følgere steget fra 550 til p.t. 

1.000 

- Aktiv indsats på Instagram med næsten daglige opslag omkring banen og 

klubben. Antal følgere p.t. 200 

- Profil på LinkedIn er aktiveret 

- Radioreklamer i midtjyske kanaler med budskabet ”spil golf og spis” 

- Fortsat højt aktivitetsniveau på klubbens hjemmeside 

Åben Åben 

 

 

 

Pkt. 4 ½ års regnskab vs budget - BV 
 

Sagsfremstilling Gennemgang af halvårs regnskab vs. budget. 

Beslutning Indtægtssiden forventes samlet set under det budgetterede. Specielt markedet for 

company days og sponsorater har vist sig vanskeligere end forventet. 

På udgiftsiden forventes omvendt et samlet mindre forbrug i forhold til det 

budgetterede.  

På denne baggrund forventes det samlede resultat at blive lidt over det 

budgetterede. 

Gennemgangen af halvårsregnskabet blev taget til efterretning uden yderligere 

kommentarer. 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

 

Pkt. 5 Status diverse projekter 
 

Sagsfremstilling 

og beslutning 

Status igangsatte projekter 

Projekt Træningsfaciliteter                   JHP/JD/TP 

- Der indhentes tilbud på opførelse af overdækning og studio på rangen. 

Der forventes et beslutningsoplæg til bestyrelsen senest den 1. december 

2020 

- Firmaet Teebox tilbyder at levere og drive et indendørs golfsimulator 

miljø. BV udarbejder beslutningsoplæg til næste bestyrelsesmøde. 

50 års jubilæum                                    JHP/TP 

- Alle aktiviteter i forbindelse med markeringen af klubbens 50 års 

jubilæum er udsat til 2021 

- Jubilæumsskriftet kan hentes i klubhuset 

Interimsbane                                         BV 

- Der afventes tilbud fra eksterne leverandører 

Åben Åben 
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Pkt. 6 Ris-Ros kassen Kl. 20.15 

Sagsfremstilling Behandling af indkomne forslag. 

12.06.20 – Forslag omkring at genindføre afstandsstykkerne fra ”Coronastarten” i 

hulkopperne 

16.06.2 – Ros og fordringsforslag til TRYOUT-konceptet. 

Beslutning Forslaget om afstanrsstykker i hulkopperne blev behandlet i Baneudvalget. 

Udvalget ønskede at fastholde de klassiske huller uden ”skum indlæg”. 

Ros og forbedringsforslag til TRYOUT-konceptet er videreformidlet til 

Begynderudvalget. 

Åben/lukket Åben 

 

 

Pkt. 7 Nyt fra sekretariatet - BV 
 

Sagsfremstilling Baneafdelingen 

- Modtager fortsat mange positive tilkendegivelser omkring banens stand 

fra såvel gæster som medlemmer 

- ”de frivillige” har været igang med hækkeklipning og maling 

Sportsafdelingen 

- Damerne i Elitedivisionen er klar til medaljespillet 

- Generelt flotte resultater på damesiden hvor det i 2020 kniber mere på 

herrrersiden. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden omkring de enkelte 

holds placeringer i Danmarksturneringen. 

Restauranten 

- Restaurantugen boostede med 1.200 greenfeegæster omsætningen i 

restauranten. Pro’en 

- Kontraktforhandlingerne med Talal Sidani er afsluttet og samarbejdet 

fortsætter frem til udgangen af 2023. Sekretariatet 

- VGC har modtaget tkr. 25 fra DIF/DGI Coronahjælpe pulje 

Åben/lukket Åben/lukket 

 

Mødet afsluttet kl. 20.45 


