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1 års status – hvordan skal VGC udvikle sig? 

Efter nu at have siddet i bestyrelsen i 1 år, har jeg fået godt kendskab til klubbens drift og 
struktur. 
Vi har en skøn klub i skønne omgivelser. Vi har fået en engageret og dygtig chef-greenkeeper, 
som med sit stærke hold virkelig arbejder på at få klubbens bane/baner bragt op på et niveau, 
hvor VGC er en klub, man ønsker at være medlem af eller gæste som greenfeespiller. 
Vi har startet op med at undersøge nogle nye muligheder for at gøre klubben endnu mere at-
traktiv. Det gælder bl.a. træningsforhold, restaurant etc. 

Det er også gået op for mig, at der i en golfklub som VGC er mange klubber i klubben. Nogle 
er selvbestaltede, andre er opstået igennem årene, og begge dele har været med til efter min 
mening at opbygge et hierarki, som jeg er i tvivl om gavner klubbens fremtid. 

Nedenstående er de områder/sager, som jeg prioriterer højt, når det gælder bestyrelsesarbej-
det i VGC: 
• Større økonomisk beredskab 
• Bedre baneforhold 
• Bedre muligheder for tee off tidspunkter 
• Nedlæggelse af dominerende klubber i klubben 
• Mere ensartet kontingent 
• Større krav til eliten 
• Bedre træningsfaciliteter 
• Bedre balance mellem frivillige og honorerede – VGC skal kunne stille krav 
• Højere serviceniveau til medlemmer og gæster 
 Modtagelse i klubben 
 Åbningstider 
• Større krav til samarbejdspartnere 
• Bedre sponsorkoncepter 

Jeg går ud fra, at vi alle ønsker, at VGC skal være en af de førende klubber i Danmark med 
en god og hyggelig stemning og et stærkt socialt netværk, samtidig med at den skal have en 
målsætning om at opnå eliteresultater for at motivere unge spillere til at gå i gang med golfen 
netop i Vejle-området. 
Vi ønsker også alle en attraktiv golfbane med gode faciliteter, og en forudsætning for dette er 
en robust økonomi med dertil hørende likviditet. Klubben skal have et økonomisk beredskab 
og skal have ressourcer til at kunne håndtere mindre udsving i de lagte budgetter uden at 
skulle ændre på planerne og uden at skulle overskride sine kreditfaciliteter. 
Jeg håber, at mange ud over den gamle garde vil møde op til generalforsamlingen og dermed 
sikre, at bestyrelsen arbejder på det, som I ønsker for fremtidens VGC. 

Venlig hilsen 
Lars Skou 
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