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VEJEN GOLFANLÆG A/S 

GENERALFORSAMLING DEN 13. NOVEMBER 2017 

Regnskabsåret 2016/2017 
 

Mundtlig beretning 

 
Som supplement til den skriftlige beretning skal følgende anføres: 

Jeg vil godt ganske kort ridse op, hvad der er formålet med Vejen Golfanlæg A/S.   

Af vedtægternes § 3 fremgår det, at formålet med Vejen Golfanlæg A/S er at etablere et golfanlæg 

til brug for udlejning til Vejen Golfklub og allerede i år 2000 meddelte den siddende bestyrelse, at 

selskabets opgave var løst, sådan som bestyrelsen på vegne af det lokale erhvervsliv havde påtaget 

sig at løse den. 

Men selvom Vejen Golfklub i dag ejer størstedelen af aktiekapitalen i Vejen Golfanlæg, har vi hen 

ad vejen set en fordel i fortsat, at lade selskabet gennemføre de besluttede investeringer.  

Gennem alle årene har det været Vejen Golfanlægs opgave at støtte Vejen Golfklub økonomisk. 

Først med startkapital og senere ved løbende at tage de økonomiske udsving, der kom i kraft af nye 

investeringer i klubhus, forbedringer af anlægget, køb af jord, anlæg af akademibanen og nye 

faciliteter til greenkeeperne. 

Vejen Golfklub benytter golfanlægget og betaler leje til Vejen Golfanlæg. 

Vi har samlet set et anlæg af god kvalitet, vedligeholdt i en pæn stand, men er udfordret i forhold til 

begrænsningerne i anvendelsen  af pesticider.  Det kræver agtpågivenhed og hurtig handling fra 

greenkeeperne. Svampeangreb er nok vores største udfordring. Især Dollarspot har vi været 

udfordret af det seneste år. Det er en af de mest ødelæggende svampesygdomme i plænegræs på 

verdensplan. 

Den forekommer ved for tykt filtlag, ved lave kvælstofniveauer og ved temperaturer omkring 20-

25°C. Derfor bliver der det næste år luftet mere og tilført mere kvælstof og kali. 

Der gøres forsøg med lovlige midler til bekæmpelse, men vi ved endnu ikke om det virker. Flere 

greens har de seneste måneder været noget angrebet, hvilket med stor sandsynlighed har påvirket 

antallet af greenfeespillere i negativ retning.  Den våde sensommer og efterår har selvsagt også 

været med til at begrænse golfspillet. Vi har i flere omgange måttet lukke banen på grund af vand. 

Vi er så til gengæld sluppet for de store ødelæggelser ved gåsebilleangreb i år. De var kommet godt 

i gang lige før det satte ind den megen regn. Vi gætter på at det er regnen der satte en stopper for 

det. 

 

Årets resultat blev et overskud på kr. 504.000 før skat  

Resultatet må betegnes som absolut tilfredsstillende.  

Årsrapporten bliver gennemgået og kommenteret senere af vores revisor Leo Gilling, så jeg vil 

afholde mig fra yderligere kommentarer til tallene. 

 

Ligesom de foregående 3 år afholder vi generalforsamling i Vejen Golfanlæg A/S før klubben, 

således at medlemmerne til generalforsamlingen onsdag den 23. i Vejen Golfklub kender den 

samlede økonomi for golfen i Vejen. Den 23. november kommer vi med et regnskab, der viser et 

Underskud på kr. 260.000. Underskuddet er er begrundet i 2 faktorer. Manglende kontingent og 

nedgang i greenfee. Udgifterne er der helt styr på. 

 

Tak til bestyrelsen i Vejen Golfanlæg og Vejen Golfklub for et godt og smidigt samarbejde gennem 

det forløbne år.  

Tak til vores direktør Carsten Jørgensen og sidst men ikke mindst, tak til aktionærerne, tak for 

opbakningen. 

 

Vejen den 13. november 2017. 

Bestyrelsen i Vejen Golfanlæg A/S  - Niels Schmidt 


