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Bestyrelsens beretning 
 

 

 

Coronaåret 2020 

2020 blev i alle tilværelsens aspekter coronaens år. Også i golfens.  

Vi startede med et total stop for al udendørs idræt ved den hårde nedlukning i marts.  

Efter nogle få uger blev retningslinjerne blødt noget op, så man kunne gå private runder og senere fik vi jo 

en lang periode med stort set normale golfforhold. 

Bestyrelsen valgte helt fra starten at følge DGU anbefalinger til punkt og prikke. Vi fandt, at det var den 

eneste rigtige linje i en national krisesituation, og kan da også konstatere at nogle af de golfklubber, der 

brød linjen blev udsat for både hård kritik på sociale medier og i et enkelt tilfælde decideret hærværk. 

Men i den hårde nedlukning i de første uger, var formandens og managers mailbox og mobil i anvendelse til 

snak med medlemmer, der ikke kunne se logikken i, at man ikke kunne spille golf. 

Ellers må man sige, at 2020 var det helt rigtige år at spille golf. Med de mange andre begrænsninger var det 

jo en af de ting, vi kunne. Og der er blevet spillet golf som aldrig før. Ferier i udlandet blev afløst af ferier i 

Danmark med mere golf. Besøg hos venner og familier i weekenden blev afløst af golf. Danskernes meget 

mere aktive brug af naturen blev for golfspillere i høj grad med køller og jern i hånden. Golf-Danmark, incl 

VGC, oplevede medlemsfremgang.  

Hvis man ser isoleret på VGC som forening og ”forretning”, må man derfor konstatere, at klubben 

overordnet set ikke har været hårdt ramt af pandemien. Sportsafdelingen blev ramt, vores to nye 

Trackmans var kun åbne en uge, og matcher, jubilæumsfest blev ramt. Så der var tab og forringelser, men i 

sammenligning med så meget andet i samfundet, slap VGC godt igennem det hårde pandemi år. Klubben 

kan derfor også præstere medlemsfremgang og et overskud på 345.000 kr. mod et budgetteret på 115.000 

kr. – selvom der er foretaget større investeringer i bl.a. vores indendørs træningsfaciliteter og mere 

usynlige ting, som f.eks. en ny brøndboring.  

 

 

Af formand 

Claus Svold 
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Pro og Restaurant 

Hvor selve klubben på mange måder slap nådigt gennem 2020 har corona ramt foreningens nære partnere i 

form af Pro og ikke mindst restauranten væsentligt hårdere. Der skal lyde en stor tak for samarbejdet i det 

underlige 2020 – og en tak for jeres tålmodighed og vedholdenhed gennem en svær periode. Bestyrelsens 

vanlige opfordring til at bruge Pro og Gastro46 skal derfor også have ekstra styrke i år. Det er jo ganske 

enkelt en forudsætning for, at vi kan have de ekstra elementer i en klub som en velasorteret shop og god 

restaurant er. Så brug dem!! Brug dem til mere end den øl, I tabte på banen. Tænk dem med, når I nu igen 

skal ud og spise. Tænk dem med, når I nu igen skal til at holde fester og markeringer – og man kan jo altid 

overveje om lektioner, nye jern og en lækker polo forbedrer spillet på banen. 

 

Festen der forsvandt i corona 

2020 var VGCs 50 års jubilæumsår.  

Festligholdelsen var planlagt som dels et jubilæumsskrift og dels en festuge med løbende arrangementer i 

bl.a sectionerne og med afsluttende match og fest. Men festlighederne forsvandt i coronaen, bortset fra 

jubilæumsskriftet. 

Først var det planlagt til juni, men aflyst. Så blev det flyttet til september, men endnu engang aflyst på 

grund af forsamlingsforbuddet. 

Festugen blev altså aflyst, men det ændrer ikke på, at der er grund til at kippe med flaget for vores klubs 

flotte jubilæum, og ikke mindst sende en hilsen til de pionerer, der tog det helt store slæb med at skabe 

vores dejlige klub fra bunden. Jubilæumsskriftet har vi heldigvis, og det kan læses her. 

 

Banen 

Vore bane stod i 2020 så flot som måske aldrig før. Det har mange medlemmer givet udtryk for, og den har 

også høstet stor ros fra de mange gæster vi havde i 2020.  

Det er imponerende som banens kvalitet åbenlyst stiger år for år. Det er greens, mounds, bunkere, 

fairways. Kvalitetsløftet incl dræningen betyder også længere åbning af alle 27 huller. I 2020 åbnede skoven 

allerede 8.4 og den lukkede 8.10 – og den var åben i hele perioden. Vi skal længe tilbage for at finde 

tilsvarende lang ubrudt åbning af alle 27 huller – om nogensinde. Den lange ubrudte åbning af alt ændrer 

ikke på, at Bestyrelsen til tider får kritik af, at banen tit er lukket. Det må gå på vinterhalvåret, og det er 

rigtigt, at andre baner (f.eks. vestpå) kan have åbent mere end vores, når vejret er på grænsen. Det er der 

to grunde til. For det første giver sandjord på åbne tørre arealer andre vilkår end vores lerjord. For det 

andet er det en bevidst strategi fra Baneudvalg og Bestyrelse, at vi prioriterer den bedst mulige bane i 

https://www.vgc.dk/klubben/historien-om-vgc/
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sommerhalvåret, hvor det meste golf spilles. Den prioritet kræver, at vi passer ekstra godt på vores bane i 

vinterhalvåret, og derfor også finder lås og slå frem, før nogle af de andre klubber gør. 

Det er ikke kun selve banen, der er løftet de senere år. Det er helheden omkring den. Hvert år ryddes stadig 

flere ”tidsler” for øjet og spillet – og hvert år sker der forbedringer af stier med mere. For hvert år står vi 

med et stadig flottere og stærkere helhedsindtryk af vores dejlige anlæg.  

Det er jo alt sammen resultatet af særdeles fornemt arbejde fra vores meget dygtige greenkeeperstab med 

Kristoffer i spidsen - godt understøttet af Baneudvalget.  

Det ved og anerkender vores medlemmer heldigvis, for ros af banen, greenkeeperstaben og arbejdet på 

den, ja det er den mest hyppige bemærkning, formanden får fra medlemmerne. 

Derfor endnu en gang en stor og varm tak til alle jer omkring banen for indsatsen.  

 

 

Sporten 

Sportsafdelingen blev naturligvis præget af corona nedlukningen, men der blev i sidste ende gennemført en 

decimeret udgave af Danmarksturneringen. Igen og igen og vel snart for 10. gang fik vores kvinder i 

Santander Divisionen en flot 4.plads. Det er imponerende, men samtidig naturligvis en ærgrelse, at det 

sidste nøk til en medaljeplads ikke kom. 

I årets løb har vi fået endnu en landsholdspiller i form af Mikkel Iversen. Tillykke med den flotte udtagelse 

til Mikkel. Linette Holmslykke spillede sit første år på LET touren, krydret med en hole in one i Australien. 

Herudover vandt hun på hjemmebane Vejlematchen. Endelig skal det nævnes, at Malene Meldgaard 

Arildsen vandt Varderama Open, og at Janneke Schiøler vandt sølv ved DM for seniorer 

2020 var også året, hvor Bestyrelsen bakkede op om et initiativ fra Eliteafdelingen om skærpede ambitioner 

for eliten. Det er gået i luften med en visionsplan og et styrket set up for eliten og nedsættelse af et 
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eliteudvalg. Det bliver spændende at følge, hvordan satsningen manifesterer sig på banen. 

 

Foreningen  

Bestyrelsen har i 2020 arbejdet med tre investeringsprojekter for fortsat udvikling af klubben. En varm hal i 

greenkeepergården til vinterarbejdet. Overdækning af halvdelen af rangen og endelig en udvikling af 

korthulsbanen til en rated interimsbane. Bestyrelsen har søgt om kommunens accept af pant i 

ejendommen og yderligere lånegaranti som forudsætning for, at projekterne kan realiseres.  

Byrådet har i første omgang valgt kun at imødekomme os i forhold til de to første projekter. Bestyrelsen ser 

frem til at kunne fremlægge de to projekter for generalforsamlingen, så de forhåbentligt kan godkendes og 

realiseres til glæde for vores ansatte i greenkeeperstaben og medlemmerne. For korthulsbanen er 

perspektivet udsat med kommunens beslutning. Bestyrelsen vil derfor revurdere projektets indhold og 

økonomi, og herunder indhente viden fra andre klubbers tilsvarende projekter mht indhold, økonomi og 

finansiering. 

En forening som VGC eksisterer alene for og i kraft af sine medlemmer. Medlemstallet er heldigvis steget i 

2020 og tilslutningen til TRYOUT i 2021 slår rekorder, når man lige ser bort fra det allerførste år.  

Det lover godt for klubbens fremtid og vores ambition om stadig at forbedre og udvikle os. Økonomien er 

forudsætningen, men rygraden i en klub som vores er medlemmerne, spillet og samværet, og ikke mindst 

de mange frivillige, der gør et uundværligt arbejde for os alle. En særlig tak til alle jer. 

Vi ses på banen og i klubben – og krydser fingre for en fantastisk golfsæson. 

 


