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Bestyrelsens beretning 
2021 har været et godt år i VGC. Fine resultater i eliten. En bane i top. En økonomi i top. Stigende medlemstal. 

Investeringer i vores faciliteter på vej. Og så har vi i starten af 2021 landet en aftale med en ny forpagter af 

restauranten.  

Så der er al mulig grund til at se frem til en fantastisk 2022 sæson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banen 
Vi har haft endnu et år, hvor vi kunne vi glæde os over, at banens kvalitet øges år for år. Det er stor glæde at 

kunne skrive det – for banen er nu en gang kronjuvelen i en golfklub. Der skal derfor endnu en gang sendes en 

stor tak og en kæmpe anerkendelse til Kristoffer og hans dygtige team i greenkeeperstaben.  

Vi tillader os endda at tro på, at kvaliteten kan løftes endnu mere i de kommende år. Det hænger sammen med, 

at Kristoffer og Baneudvalget følger systematiske og langsigtede planer. Og ting tager tid i naturen.  

Det er den store dræningsplan, der egentlig er færdig her i foråret, men der fortsættes med at dræne udsatte 

steder år for år. 

Det er greens, hvor den langsigtede pleje med hyppig prikning, sand og løbende skift af græssort øger 

robustheden, og det er den vigtige indvintring af greens med bl.a. dugkontrol, der forbedres år for år. Alt 

sammen for at reducere de uundgåelige svampeangreb, vintrene vil byde på. Kristoffer fortæller, at greens 

denne vinter – indtil videre - ser ud til komme igennem med færre svampeskader, end vi har set tidligere. Det er 
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ikke det samme som, at vi aldrig mere vil se større svampeangreb. Natur er nu en gang natur med sin variation 

og luner. 

Og det fairways, hvor vi jo er begyndt at topdresse systematisk. Det giver over år en mindre mudret og våd 

overflade, bedre dræningsevne og en mere jævn spilleoverflade. Et billede på omfanget af indsatsen er, at vi 

bruger 2000 tons sand om året. Det er altså 100 lastbiler af 20 ton! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomien 
Klubben går ud af 2021 med et ekstraordinært stort overskud på over 700.000 kr., hvilket er væsentligt over 

budgettet. 

Det store overskud skyldes flere ting.  

For det første var der i 2021 reserveret midler til de to store investeringsprojekter: varm hal og overdækning af 

driving range. Klubben kan kun lånefinansiere en del af udgiften, og der var derfor reserveret midler til resten. 

Projekterne er forsinkede, så en stor del af overskuddet fra 2021 får ben at gå på næste år. 

For det andet fik vi den hidtidig største refusion fra momsordningen, nemlig 400.000 kr. Ordningen bygger på, at 

alle foreninger mm skal deles om en fast pulje ud fra deres momsbetalinger. Vores usædvanligt store refusion 

hænger nok sammen med, at vi har fastholdt aktiviteten og niveauet for moms, mens Coronaen har reduceret 

aktivitet og dermed moms i andre typer foreninger mm.   

Endelig er vores medlemsfremgang indtægter fortsat i 2021. 

Den sunde økonomi betyder, at Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet holdes i ro i 2022. 
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Investeringsprojekterne 
2021 var året, hvor vores to golfsimulatorer med succes for alvor kom i gang, da corona satte en stopper for 

starten sidste vinter  

Der ligger en betydelig investering bag simulatorerne, der begge er leasede og derfor skal finansieres ved den 

løbende betaling. Den første vinter viser allerede, at økonomien holder, så investeringen er 100 pct 

selvfinansieret.  

Det var også i 2021, vi fik kommunens accept af låneoptag til overdækning af rangen og varm hal til 

greenkeepergården. Vi blev desværre snydt af, at det ved godkendelse af byggesagen kom frem, at rangen 

kræver en godkendelse fra statslige myndigheder, fordi vi lægger flere kvadratmeter under tag i et område, der 

er matrikuleret som fredsskov. Og der er til vores store overraskelse et års sagsbehandlingstid på den slags 

sager, så overdækningen er først på plads næste vinter. 

For den varme hals vedkommende fik vi nogle yderligere brandkrav, der kostede nogle måneders forsinkelse. 

Teoretisk set kunne vi starte på den i foråret, men det giver ingen mening at bygge i greenkeepergårdens mest 

travle tid. Så den bygges også først til efteråret – og er jo også først for alvor vigtig i de kolde vintermåneder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro og restaurant 
Der skal lyde en tak til samarbejdet med Jonas og Pernille, som desværre måtte vælge at forlade os efter få år, 

hvor coronaen jo ramte deres branche som næsten ingen andre.  

Bestyrelsen er til gengæld meget glade for at kunne byde velkommen til Den Lille Kok ved Camilla Lysen som ny 

forpagter. 

Vi er overbeviste om, at der er et fantastisk godt match mellem Camillas virksomhed og VGC. Ikke kun fordi 

Camilla er som hun er – glæd jer til at møde hende. Men også fordi hendes virksomheds profil matcher en 

golfklub godt, og fordi hun kommer med en kørende forretning inden for catering og selskaber. Det giver et 

rigtig sundt forretningsmæssigt grundlag i samspil med vores restaurant.  

Så et stort velkommen til Camilla og hendes folk. Jeg er sikker på at klubbens medlemmer vil tage godt imod jer. 
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På pro siden har vi haft en helt anderledes kontinuitet gennem mange år med Talal og hans team. Der skal lyde 

en stor tak for samarbejdet også i 2021. Både i træningen og den flotte shop Talal driver. Med hensyn til træning 

har vi jo med de nye simulatorer også fået en facilitet, der styrker mulighederne for og rammerne for træning. 

Også uden for sæsonen. 

 

 

 

 

 

 

Sporten 
Vores elitekvinder formåede endnu en gang at spille sig frem til finaleweekenden om DM. Imponerende, for det 

er nu mange år i streg, holdet har opnået den præstation. Desværre endte det endnu en gang med den mest 

utaknemmelige plads af alle. Nemlig den eneste lige uden for medaljerækken. Vi krydser alt, hvad vi har for, at 

kvinderne også i år når så langt, og denne gang får det fortjente metal med hjem 

Vores bedste herrehold fastholdt placeringen i 1. division og pustes nu i nakken af vores andethold, der er rykket 

op i 2. division.  

På kvindesiden var der også oprykning for andetholdet, der nu kan kalde sig 1. divisionshold. 

På den individuelle side skal Cecilie Eggersen fremhæves for en særdeles flot sæson med 4 sejre (Kolding Junior 

Open, Årgangsmesterskabet 16-årige piger, Varderama Open, og DGU Elite Tour sæsonfinale). Alt dette 

kulminerede også med en udtagelse til pigelandsholdet. Stort tillykke til Cecilie 

Vores juniorafdeling har næsten 100 spillere, og afdelingen har de seneste par år oplevet en stor vækst i antal 

spillere, der er flittige med de ugentlige træninger og med turneringer, på trods af coronaens udfordringer.  

Golf for juniorer er både sporten og det sociale, hvor et eksempel er uge 31, hvor der efterhånden er fast 

tradition for SommerCamp med overnatning i klubben, filmaften, træning og sjov - og selvfølgelig spil i Ryder 

Cup format. 
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De frivillige 
I en klub som vores er vi privilegerede af at have mange dygtige og professionelle ansatte og tilknyttede. 

Men rygraden i en forening er alle de mange frivillige, der lægger mange timer for fællesskabet til glæde for os 

alle. Hvor det er de professionelle, der skaber rammerne, så er det de frivillige, der i høj grad skaber livet i 

klubben.  

Derfor skal der lyde en kæmpe tak for jeres store indsats for vores fælles klub. 

 

 

 

 

  

 

 

Vi ses på banen i en forhåbentlig fantastisk golfsæson  


