GENERALFORSAMLING I VGC; DAGSORDENENS PUNKT 2

Af formand
Claus Svold

X

Mød frem til
generalforsamlingen
Man siger, at et billede siger mere end tusind ord. For
mig indkapsles sæsonen 2018 da også af et forsidebillede fra Vejle Amts Folkeblad sidst i juli. Et luftbillede af
et helt tørt og goldt landskab med to små stærkt grønne
øer. Det var ikke i sydens sol. Det var Parken 2 og 3.
BANEN
Banen er det vigtigste i en golfklub. Så enkelt er det.
Derfor skal banen prioriteres, og den skal i de rigtige
hænder. Med ansættelsen af Kristoffer som chefgreenkeeper i sommers har vi fået den helt rigtige mand til at
sikre den fortsatte udvikling af vores skønne golfbane.
Kristoffer er ambitiøs, dygtig og energisk. Han har en klar
strategi for plejen og udviklingen af vores bane, herunder
et løft af greens. Han har sans for finish og detaljer, der
gør at bane og de øvrige grønne områder står dejlige
og indbydende. Det har vi allerede kunnet konstatere
ved selvsyn på den halvsæson, Kristoffer har været her i
chefstolen.
Han har gode folk omkring sig i den dygtige greenkeeperstab og i et velfungerende baneudvalg – og en række
frivillige, der stiller op til ”Banens Dag”.
Endelig er der efter Kristoffers ønske sket en del udskiftning i vores maskinpark.
Så vores bane er i trygge hænder, og den er på vej i den
rigtige retning.
Dræningsplanen er fortsat, så Parken nu er afsluttet, og
der mangler kun lidt på Sletten 3, før vi går i gang med
sidste runde, Skoven. Vi er samtidig blevet stadig bedre
til at gennemføre dræningsprojekterne, så vi nu kan gøre
det for færre omkostninger end budgetteret, hvilket frigør
midler til andre ting på banen.
Midt i alle de store forventninger skal vi dog også huske
på, at det er natur vi arbejder med. Nogle af vores tiltag
som sand på fairways – og hyppig sand på greens er
indsatser, der over tid flytter kvaliteten mod det stadig
bedre.
Med placeringen i en skov og med et fugtigt varmt
efterår, ja så forsvinder svampesporer i greens f.eks.
heller ikke over en vinter. Så hvis I ikke allerede ved det,
ja så vil banen også i 2019 vågne op til svampeskader på
nogle greens. Den slags skader vil næppe helt forsvinde
med de krav til bæredygtig pleje, der er til golfbaner i
Danmark. Men de vil mindskes i takt med den plejeplan,
der er lagt for sundere greens.
Vores samlede set up i forhold til banen i form af økonomi, plejestrategi, maskinpark, medarbejdere og ledelse
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er på plads og er godt. Så vi kan forvente kontinuerlige
og synlige forbedringer – og må samtidig mane til tålmod, fordi natur og klima spiller med.
REGNSKAB
Vores regnskab viser et overskud i størrelsesordenen
100.000 kr. Det er rundt regnet det budgetterede, men
der ligger selvfølgelig en del afvigelser bag, som vil blive
gennemgået nærmere på generalforsamlingen. Resultatet skal også ses på baggrund af, at vi modtog en momsrefusion på 228.000 kr. i 2018, hvilket er væsentligt mere
end forventet, og det har hjulpet på resultatet. Anledningen skal derfor også bruges til at rette en stor tak til de
godt 100 medlemmer, der i 2017 gav en donation på 100
kr. De godt 20.000 kr. endte altså med at give klubben en
tilskud på 228.000 kr fra momsfonden. Også en stor tak
til de godt 100 medlemmer i 2018, der gav en tilsvarende
donation. Det vil give et tilskud i 2019. Det bliver dog ikke
i helt samme størrelsesorden, dels fordi vi i 2018 havde
mindre udgående moms, dels fordi stadig flere foreninger bliver opmærksomme på muligheden, og det er den
samme pulje, vi skal deles om. Men igen i år vil der helt
sikkert være en pæn effekt af donationerne – så tak for
dem.
Et regnskab, der i år balancerer i kraft af en ekstraordinær indtægt, en likviditet, der kunne være bedre, en
lille tilbagegang i medlemsstal og et ønske om at kunne
handle proaktivt i forhold til klubbens udvikling er de
centrale brikker bag bestyrelsens forslag om at styrke
klubbens økonomiske robusthed gennem en kontingentstigning på små 500 kr. for fuldtidsmedlemmer.
RESTAURANTEN
I skrivende stund er der dialog med et par potentielt inteI
skrivende stund er der dialog med et par potentielt interessante forpagtere af vores restaurant, så jeg håber, at
I - i læsende stund - har fået en nyhed om en ny restauratør. Og det vil være den nyhed, der er det interessante
og spændende – og ikke nedenstående.
Restauranten har flere gange været lidt af et smertensbarn i klubbens historie. Det ved vi alle. Siden Pia og
Martin sagde op har bestyrelsen først drøftet koncept og
model for vores restaurant. Dernæst har et udvalg i form
af Lars Schou, Stig Brogård Andersen og Bo Vaaben taget teten i et målrettet arbejde på at finde den rigtige nye
restauratør, naturligvis i tæt samspil med den samlede
bestyrelse.
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Der har været flere interesserede kandidater. I nogle
tilfælde har vi ikke haft den fornødne tro på at opgaven
kunne løftes i forhold til vores forventninger. I andre
tilfælde er potentielt stærke kandidater endt med at takke
nej efter gode og konstruktive forløb.
Som jeg har været inde på i et Medlemsnyt, er vi nogen
gange blevet præsenteret for den opfattelse, at det skulle
være restaurantens husleje, der gør det udfordrende at
finde en ny. Det er ikke erfaringen fra forløbet. Vi skal
opkræve husleje. Det skal vi, fordi vi bor i kommunens
bygning, og kommunen må ikke lægge lokaler til en privat
restauratør, der konkurrerer med andre restauratører om
f.eks. selskaber. Det ville være konkurrenceforvridende.
De 100.000 i årlig husleje ved restaurantens typiske omsætning er heller ikke fundet urimelig i forhandlingerne.
Vores bidrag til at gøre forpagtningen mere interessant er
derfor ikke huslejen, men kan i stedet være forbedringer/
investeringer, der kan løfte restauranten. Til glæde for
restaurantens forretningsmuligheder – og til glæde for os
alle.
Endelig er det helt centrale bidrag til at have en velfungerende restaurant jo ganske enkelt, at vi alle sammen
bruger den.
FORENINGEN
Vi har haft en lille medlemstilbagegang i 2018. Det er der
grund til at se på med stor alvor på, fordi færre medlemmer giver økonomiske udfordringer – og flere medlemmer
giver potentialer for klubbens udvikling.
Der gøres et stort og godt arbejde i foreningsafdelingen
i forhold til medlemsrekruttering og -fastholdelse. Både
med TRY OUT og det seneste skud på stammen CLUB
37.
De indsatser er fokuseret på at få nye golfere i gang og få
dem til at finde fodfæste i vores dejlige sport. Det arbejde
skal fortsætte, og det udvikles og forbedres år for år ved
de mange engagerede frivillige. Vores mål er ikke kun at
få flere TRY OUTERE ind i folden, men i høj grad også at
få dem igennem til DGU kortet og så få dem til falde til i
klubben på sigt.
Vi kan alle hjælpe til med den opgave. Ved frivillighed.
Måske ved en mentoropgave i CLUB 37 for en ny spiller?
Og under alle omstændigheder ved vores imødekommenhed og forståelse på banen og i klubben.
For at stå stærkere i konkurrencen foreslå bestyrelsen
samtidig, at vi forenkler vores medlemskategorier. Det
indebærer to større ændringer. For det første foreslår vi,
at hverdagsmedlemsskabet udfases, således at der ikke
optages nye hverdagsmedlemmer fremadrettet. Forslaget vil altså ikke berøre de nuværende hverdagsmedlemmer. For det andet foreslår vi, at indskud fremadrettet
afskaffes, fordi vi vurderer, at det vil styrke vores konkurrencesituation. Medlemmer uden indskud vil så skulle
betale 500 kr. mere i kontingent end os, der har betalt
indskud. Der vil dermed være lighed i vilkårene på den
lange bane.
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KOM TIL GENERALFORSAMLING
En golfklub er jo en forening med et medlemsdemokrati.
En bestyrelse, der sammen med ledelsen driver foreningen og forretningen til daglig. En generalforsamling, der
vælger bestyrelsen og træffer de store beslutninger på
baggrund af bestyrelsens oplæg eller indkomne forslag.
Bestyrelsen lægger i år op til lidt større beslutninger
omkring kontingent, medlemskategorier og indskud. Vi vil
derfor gerne opfordre til at deltage i generalforsamlingen
og dermed i vores demokratiske processer. For at stimulere interessen har vi i år aftalt, at tre bestyrelsesmedlemmer giver deres mere personlige syn på klubben og
bestyrelsesarbejdet. Det er et afgående medlem, vores
mangeårige formand Stig Brogård Andersen. Det er en
erfaren bestyrelses- og foreningsaktiv, Judith Domino.
Og det er et det nyeste bestyrelsesmedlem, Næstformand Lars Schou. I og med det er personlige syn, viser
indlæggene også, at bestyrelsesmedlemmer kan have
forskellige vinkler og synspunkter. Indlæggene skal
derfor læses som de er: personlige vinkler og ikke fælles
bestyrelsesudmeldinger.
TRÆNINGSFACILITETER
Bestyrelsen har iværksat et arbejde i forhold til forbedring
af vores træningsfaciliteter. Et udvalg bestående af Jan
Haugsted, Judith Domino og Gert Nielsen har arbejdet
med det. På et seminar i august med ca. 20 medlemmer
fik visioner og drømme frit løb – og de bevægede sig
rundt om hele feltet fra indendørs træningscenter, selve
rangen, overdækning af udslagsstederne til short game
område.
Udvalget arbejder videre ud fra visionerne, bl.a. med
overdækning af udslagsstederne i flere varianter.
Det giver sig selv, at forbedrede træningsfaciliteter kan
etableres i mange varianter og ambitionsniveauer. De
mest ambitiøse varianter indebærer betydelige investeringer, der kræver nytænkning i forhold til finansiering og
naturligvis også kræver indgående medlemsdialog og
–demokrati, inden det måtte blive besluttet.
Konkret har arbejdet og vores fokus på træningsfaciliteter
betydet, at bestyrelsen besluttede af renovere det eksisterende indendørs udslagsrum. Det er sket med støtte
fra udslagsrummets hovedsponsor CHT Biler og firmaerne Alfred Jensen & søn A/S, HOKA gulve og tæpper,
Rationel Tagdækning, A/S, R2Gruop Holding, W. Domino
A/S samt Nordea fonden og et lokaletilskud fra Vejle
kommune. Tak for støtten.
SPORTEN
Der skal lyde et tillykke til Veteran Elite, der vandt DM i
regionsgolf. Regionsgolf er som bekendt en landsdækkende holdturnering for klubgolfere, og en god mulighed
for at dyrke golfen som konkurrencesport for andre end
den egentlige elite
I eliten kvalificerede Elitedivision damer sig igen til
medaljespilet, men sluttede desværre på den utaknemmelige 4. plads. Det ændrer dog ikke på, at de gentagne
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kvalifikationer til medaljekampen er særdeles flot.
Herrerne spiller i 2019 fortsat i 2. division og suppleres nu
af 2. og 3. hold i hhv 4. og 5. division.
På det individuelle plan skal Linette Holmslykke nævnes
for en flot kvartfinale i DM i hulspil, sejren i Vejlematchen
og flere flotte resultater i USA:
PRO´EN
Bestyrelsen har forlænget samarbejdet med vores dygtige pro Talal for de kommende år. Det er vi glade for, og
jeg ved at rigtig mange medlemmer også er det. Vi ser
frem til det fortsatte gode samarbejde, og der skal lyde
en opfordring til at støtte vores pro. I shoppen, men også
på træningsfronten. Det kunne jo være at lidt lektioner
kunne betyde noget på scorekortet.
NYE GOLF REGLER
2018 var det sidste år med de gamle golf regler. Det er
de nye – og forenklede regler – vi alle skal spille efter nu.
Det er som bekendt spillerens ansvar at kende reglerne.

Man kan læse sig til dem. Man kan se videoer af dem.
Man kan også vælge at melde sig til regelgennemgang
om dem i klubben. De første gennemgange er sket med
flittigt fremmøde og stort udbytte.
Vores regeludvalg (Niels Svenningsen, Joran Kjær og
Torben Friis) holder informationsmøderne, og de har sat
baren højt ved at sige, at ideelt set bør alle medlemmer
igennem det, og de vil blive ved så længe der er behov.
Det er flot. Tak for indsatsen.
PÅ GENSYN PÅ BANEN
Tak for samværet i klubben og på banen i en helt særlig
sæson, hvor tilstanden lignede noget fra Sydeuropa.
En særlig tak til de mange frivillige, der lægger kræfter
og tid i at gøre VGC et dejligt sted at komme. Vi ses på
banen og krydser fingre for, at vejrguderne vil være med
til at give os en god golfsæson

