
Skal idrætten nu til at betale ejendomsskatter?   

 

Kære Allan Berg Mortensen , du var vist rigt ondt et eller andet sted. Du harcelere i dagspressen og på 

internettet over at Helsingør Golf Club er fritaget for ejendomsskat – men kære Allan, som du selv skriver 

på internettet, er der jo heller ingen andre af Helsingørs Kommunes sportsanlæg der betaler ejendomsskat, 

til Helsingør Kommune… Så hvorfor vil du nu gøre den forskel – er det fordi at golf i dine øjne kun er for de 

rige? Er det tilfældet, så er dine observationer vist flere generationer gamle…  og nej det er heller ikke kun 

gamle mennesker der bruger banen – klubben har stor ungdomsafdeling og en endnu større børneafdeling. 

Golfen lægger beslag på store naturområder, skriver du. Hvis det ikke var golfbane, så var det nok marker 

eller hestefolde. Men  som det er nu,  er der jo offentlig adgang til området, hvor både stavgængere, 

løbere, almindelige motionister og pt. skiløbere og børn på kælk bruger hele området.  

Og pesticider bruger de… Fy! Men kære Allan, der bruges jo et minimum, og langt under hvad der er tilladt. 

I hele 2009 var forbruget under 9 liter fungicider mod svamp på greens – intet herbicider mod ukrudt og 

intet insenktcider  mod uønskede laver. Faktisk er Helsingør Golf Club meget miljøbeviste – men det en hel 

anden historie.  

Golfkubben holder hele området i fantastisk god stand for klubbens egne midler og beskæftiger et antal 

medarbejdere på kontoret, på bane og i prochoppen og i restauranten – gode skatteindtægter for 

kommunen. 

Så, kære Allan, skal vi ikke hellere bruge kræfterne optimere forholdene for alle kommunens idrætstilbud 

end populistisk at gå efter enkelte grupper. Men hvis enhedslisten stadig mener, at der skal skaffes flere 

penge til kommunekassen fra idrætsaktiviteterne, skal det så ikke være på lige vilkår og med objektive 

argumenter?  

Tim Hvolgaard, Konservativ byrådskandidat for Konservative 

 

PS. Jeg spiller ikke golf og har aldrig gjort det  – bortset fra at jeg har prøvet det til en polterabend og det 

var sjovt! 

 

 


