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Bestyrelsens beretning 2022 
 

2022 var et godt år i VGC. 

Vi fik en ”gave” i form af Camilla og ”Den lille kok” 

Vores bane stod igen-igen rigtig flot og høstede stor ros 

Vores kvinder vandt endelig medaljer ved DM 

Vi fastholdt vores medlemstal – endog med en lille fremgang 

Vi fik et stort overskud og har udsigt til fortsat robusthed i 2023  

 

Restauranten 
I 2022 overtog Camilla med ”Den lille Kok” forpagtningen af vores restaurant, og vores samarbejde viser sig 

allerede som en succes. Medlemmer og gæster er rigtig glade for den dejlige mad, der bestemt matcher behovet 

ovenpå en lang golfdag, og ”Den lille Kok” gør sig også til fest. Samtidig har vi glæde af Camillas 

imødekommenhed i forhold til golfspilleres behov og i forhold til nye tiltag og særlige ønsker. Og så er det jo 

altid en fornøjelse at møde det venlige og smilende udtryk, alle i den ”Den lille Kok” har.  

 

Det er samtidig Bestyrelsens indtryk, at Camilla er glad for at være i VGC. Hun har i meget høj grad kunne trække 

sine ”gamle” kunder med, og har så fået tilført a la cart delen med klubbens mange medlemmer og gæster. Efter 

en del turbulente år på forpagtningen, kan bestyrelsen med rette betegne partnerskabet med Camilla som en 

”gave”, for en god restaurant er en uundværlig del af en golfklub som vores.    

Af formand Claus Svold 
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Bestyrelsen håber på et mangeårigt godt partnerskab med Camilla, og vil gerne sige tak for både samarbejdet og 

den dejlige mad og betjening i det første af forhåbentligt mange år. 

Banen 

 

Det er jo nærmest rutinemæssigt, at Kristoffer, hele greenkeepergården og Baneudvalget skal takkes for 

indsatsen. Og det bliver ved, for i 2022 stod banen og hele anlægget igen fantastisk flot. Så endnu en gang: TAK 

for den bane I giver os. 

Banen, dens kvalitet og helhedsindtryk er den grundlæggende kerneydelse i en golfklub. Derfor er det en meget 

stor glæde for os alle, at vi oplever, hvordan den er blevet bedre og bedre – og flottere og flottere - år for år.  

Banens stand opstår jo i samspillet mellem greenkeeping og så biologi, natur og klima. Derfor vil der også kunne 

komme mindre gunstige år, og udviklingen vil være gradvis. Men tempoet har været imponerende, siden vi var 

så heldige at få Kristoffer tilbage, og vi har grund til at tro på en fortsat udvikling.  

En vigtig kvalitetsudvikling er også at gøre banen mere robust i forhold til naturens luner. Det er bl.a. derfor vi 

ind i mellem ikke kun skal kæmpe med egne dårlige sving, men også med en del sand på fairways og greens. 

Men det er investeringen værd, så banens kvalitet og robusthed stadig vokser.  

Det er også derfor Bestyrelse, Baneudvalg og Chefgreenkeeper står sammen om en linje, nogen måske synes er 

en rimelig restriktivt i forhold til, hvornår banen lukkes. Vi møder i hvert fald både medlemmer, der synes, det er 

helt rigtigt at skåne banen, for at sikre den maksimale kvalitet i højsæsonen – og andre der undres over, at vi 

nogle gange er lukket, når der spilles andre steder. 

Og vi lukker måske nok mere end nogle andre baner. Det skyldes dels, at vi med vores lerede jord og meget 

skygge har nogle helt andre sårbare vilkår end baner på mere sandede jorder, og dels skyldes det prioriteringen 

af en bane i top i højsæsonen, hvilket kræver beskyttelse i sårbare perioder. 
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Med den stadig større robusthed, der kommer af den langsigtede pleje, håber vi naturligvis at kunne indfri 

ambitionen om, at dele af den store bane er åben hele året. Men i år har det bestemt ikke været tilfældet, da 

der har været lukket fra december til ind i februar.  

Det skyldes i særdeleshed de meget store nedbørsmængder. Januar satte dansk rekord i nedbør og Vejle-

området var endog et af de hårdest ramte. 

Sporten 

 

Der har i 2022 været fine resultater i sporten – både individuelt og holdmæssigt, men beretningen vil i år alene 

fokusere på det helt store resultat, nemlig at vores kvinder endelig kom hjem med metal fra DM. Efter at have 

kunnet berettet om 4. plads på 4. plads de senere år, lykkedes det endeligt.  

Først kvalificerede kvinderne sig sikkert til finaleweekenden, hvor vejen til finalen blev let – modstanderne i 

semifinalen trak sig.  

Men i finalen mod Smørum beviste vores dygtige hold i den grad, at holdet ikke var i finalen på en fribillet.  

En særdeles spændende match, der først svingede til VGCs fordel. Derefter til Smørums for til sidst at ende i 

omspil om guldet  

Omspilshullet måtte spilles hele tre gange, før det lykkedes Smørums professionelle Louise Markvardsen at slå 

vores Cecilie Eggertsen – vel at mærke efter at Cecilie havde haft birdieputs på de to første omspilshuller for 

guldet. En meget spændende dag i Esbjerg endte derfor med marginalerne på Smørums side. Men det ændrer 
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ikke på, at det var en fantastisk indsats, der har givet holdet meget fortjente og længe ventede sølvmedaljer. 

Stort tillykke til spillere, trænere og øvrige omkring holdet. 

Vi holder vores medlemstal 

 

Golfsporten voksede under coronaen. Men nu oplever en del klubber et lidt vigende medlemstal. Det kan være 

fordi nogle står af igen, nu hvor coronaen er på retur. Og det kan også skyldes den økonomiske situation med høj 

inflation og ikke mindst høje energipriser, der kan få nogen til at nedprioritere golfen. 

Det er meget vigtigt for os at fastholde vores medlemstal – og om muligt at opnå fortsat fremgang. Det er 

ganske enkelt rygraden i klubbens økonomi.  

Og vi er lykkedes med at holde medlemstallet her ved indgangen til 2023 – ovenikøbet med en beskeden 

fremgang, når tallene renses for ”overvintrende” TRYOUT´ere. 

Det er et resultat, Bestyrelsen er meget tilfreds med.  

Og det er et resultat, der kalder på en stor tak til alle dem, der hjælper nye ind i klubben. Det er ikke mindst 

begynderudvalgt, der igen i 2022 har leveret en kæmpe indsats for at tage imod rigtig mange TRYOUT´ere. Hvis 

nogen skulle være interesserede, kan Begynderudvalget vist godt bruge en hjælpende hånd eller to mere, for vi 

venter mange TRYOUT´ere igen i år. Og så er det vores trænere, der dygtigt og engageret leverer deres 

professionelle hjælp til at lære de nye spillere at komme i gang med det fascinerende spil. 

Også en tak til Friends of VGC, der har som et af sine formål at integrere de nyligt frigivne i klubben, og som vil 

forstærke den indsats fremadrettet. 
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Økonomien  

 

Vores klubs økonomi er sund. Vi går ud af 2022 med et stort overskud – lige omkring en halv mio. kr. Det skyldes 

dels indtægter udover budgettet og dels forsinkelse af vores to helt store investeringsprojekter.  

De flere indtægter kan vi takke de 100 medlemmer for, der donerede 200 kr. til klubben. Vi fik nemlig en meget 

stor momsrefusion på ca. 300.000 kr., som kun er mulig med de 100 donorer som bagtæppe. Tak for bidraget til 

jer. 

Vores helt store investeringsprojekter ville også have trukket udgifter i 2022, men Bestyrelsen valgte efter 

rådgivning fra entreprenøren at udsætte projektet pga. særdeles ugunstige priser på det tidspunkt. 2023 skal 

derfor være året, hvor vi får gennemført overdækning af range og opførsel af varm hal. 

Vi har dog foretaget nogle andre investeringer i 2022. Renovering af toiletterne i vores half-way house. Nye 

terrassemøbler og højttaleranlæg i restauranten, samt ny fryser og opvasker i køkkenet – og det er vel at mærke 

maskiner til en anden pris end dem, vi kender hjemmefra. 

Inflationen rammer også VGC. Vi er opvarmet med gas, og vores fastpris-aftale på el udløber. Materialer som 

gødning mm stiger også.  

Vi er derfor nødt til at løfte budgetterne til bl.a. energi og til banen for at kunne holde kvaliteten. Bestyrelsen er 

derfor gået tæt på balancen i den samlede økonomi, herunder om det var nødvendigt med en mindre 

pristalsregulering af kontingentet. 

Med vores fastholdelse af medlemstallet – endda med en lille stigning af medlemmer på stor bane – og med det 

pæne resultat for 2022, har Bestyrelsen valgt at indstille, at kontingentet fastholdes uændret. Vi vil gå andre veje 
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for at sikre indtægterne og hæver derfor green fee prisen lidt. I den sammenhæng reducerer vi også rabatten, 

når man spiller med et medlem. Det sker ved at indføre en ny fast pris på 250 kr. for spil med medlem. Der sker 

også en mindre justering af andre priser, f.eks. caddie-skabe.  

Med de tiltag kan Bestyrelsen fremlægge forslag til budget 2023, der er i balance, og hvor vi samtidig kan 

fastholde vores høje niveau på ikke mindst banen – uden kontingentstigning. 

Vi ser samtidig på mulighederne for at skifte til jordvarme, måske i kombination med solceller. Det er ikke tiltag, 

der vil give driftsbesparelser her og nu, men muligvis på sigt - ligesom det vil være et bidrag i forhold til 

klimadagsordenen. Vi er aktuelt i gang med at se på muligheder og økonomi, for selvfølgelig skal investeringen 

hænge sammen. 

 Tak til de professionelle og ikke mindst de frivillige  

Vi er privilegerede af at have mange dygtige og engagerede ansatte og tilknyttede til klubben. Fra pro til 

restaurant. Fra greenkeepergård til sekretariat. Tak for dygtig indsats og det altid gode samarbejde.  

Men intet af det VGC er og står for, ville være muligt uden et meget stort kontingent af frivillige, der lægger 

mange timer for fællesskabet til glæde for os alle. En kæmpe tak til jer alle.  

Vi ses på banen til en fantastisk sæson. 

 

  

 


