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              Marts 2010 

 

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub               
 
 

Velkommen til en ny sæson 
 
Sikke en vinter! Det er vist mange år siden, vi sidst har oplevet en periode, hvor det i så lang tid 
ikke har været muligt at spille på vores bane. Og så netop det første år, hvor vi havde fået tilladelse 
til at spille til ”rigtige” greens undtagen ved frost og sne. Nedenfor kan du læse vores 
chefgreenkeepers vurdering af, hvordan banen har klaret vinteren. 
  
Nu skulle alle trængsler imidlertid gerne være forbi, og fra midten af april går det for alvor løs med 
kaninmatcher, damedag, herredag, junior- og seniorspil. Det skal blive dejligt at komme i gang 
igen. Vores pro`er har fyldt butikken op med spændende nyheder, og er klar til at give lektioner til 
såvel nye som erfarne spillere. Sanne og Niels med personaler glæder sig til at servere for os, og i 
sekretariatet er Helle og Peter klar til at hjælpe med stort og småt. 
 
Vel mødt til en forhåbentlig rigtig god golfsæson i Roskilde Golf Klub. 
 

Vinteren og vores bane 
 
Sne og hård frost i 3 måneder, det har jeg aldrig oplevet før i min tid som greenkeeper, fortalte 
vores chefgreenkeeper, da vi for et par dage siden havde en kort snak med ham om situationen på 
banen. Jeg var noget nervøs for 1 måneds tid siden, men optøningen er gået stille og roligt, og vi er 
sluppet for nedbør i de seneste uger, så banen ser i dag bedre ud, end jeg havde forventet. 
 
Der er meget sneskimmel i vores græs, og greens lider uden såvel svamp som sneskimmel. Vi må 
ikke behandle med pesticider, så der er kun en ting at gøre. Det er at have tålmodighed og håbe på 
snarlig varme, som kan sætte groningen i gang. Jorden er også stadig for blød til at vi kan køre med 
de store maskiner. 
 
Derfor skal der stadig spilles til vintergreens. Vi har jo svampesporer under fødderne, når vi går på 
banen, og jo færre af disse, der kommer ind på vores greens, desto hurtigere kan vi genoprette dem. 
 
Vi har anvendt tiden i vintermånederne til at gennemgå alle maskiner. Skær er blevet slebet, lejer er 
efterset og smurt, slidte ting er udskiftet, m.m. Så vores maskinpark er klar til den nye sæson. Vi er 
ligeså ivrige efter at komme i gang med at pleje banen, som I spillere er efter at komme til at spille 
den, slutter Heinz.   
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Automatisk udskrivning af scorekort 

 
Som en yderligere service for klubbens medlemmer og greenfeegæster, vil der fremover kunne 
udskrives scorekort automatisk. 
 
På scorekortet er spillerens aktuelle handicap anført, ligesom der er sat ”streger” for spillerens antal 
tildelte slag, udfor de huller hvor de ekstra slag kan benyttes. 
 
Hvordan printes scorekortet? 
 
Der er 2 måder, at få udskrevet scorekort på. 
 

1. På touchskærmen logges på Golfbox på normalvis, og følg anvisningerne på skærmen. 
  
2. Kør dit DGU kort gennem kortlæseren (til højre for touchskærmen) og følg anvisningerne 

på touchskærmen (her skal du benytte din pin kode til DGU kortet) har du glemt pin koden 
kan du får en ny pin kode i sekretariatet.. 

 
Der bliver opsat vejledning ved kortlæser og touchskærmen og der vil altid være manuelle scorekort 
på hylden ved skranken. 
 
 

Super greenfee ordning 
 

Med ikrafttræden den 15. april 2010 indleder vi en Super Greenfee Ordning med følgende klubber: 
 

• Frederikssund Golfklub 

• Holbæk Golfklub 

• Hedeland Golfklub 

• Odsherred Golfklub 
 
Super Greenfee Ordningen indebærer, at man for et ekstrakontingent på kr. 800,- årligt kan spille 
frit på ovennævnte klubbers baner. 
 
Som medlem af ordningen skal man respektere de enkelte klubbers regler for greenfee spillere og i 
alle forhold optræde korrekt, således at ordningen ikke miskrediteres. 
 
Ordningen er en prøveordning i 2010. 
 
Tilmelding kan ske i sekretariatet fra den 9. april 2010. 
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Resume fra generalforsamlingen –  

torsdag den 25. marts 2010. 
 
 
Godt 100 medlemmer var mødt frem til årets generalforsamling i klubhuset. Traditionen tro blev 
Niels Krüger valgt til dirigent. Han overgav straks ordet til formanden, Aksel Nissen, som 
fremhævede nogle punkter fra den udsendte beretning: 
 
”Klubbens økonomi er fortsat sund, men man må se i øjnene, at greenfee indtægter og sponsorstøtte 
er for nedadgående, og at der er konkurrence mellem klubberne både om disse penge, og om at 
fastholde/udbygge antallet af medlemmer. Roskilde Golf Klub er i dag en af de meget få klubber i 
Danmark, som har en venteliste, men antallet af passive medlemmer er på 2 år reduceret fra godt 
900 til ca. 500.”  
 
Det var bl.a. med ovenstående i erindring, at man senere på generalforsamlingen skulle behandle et 
forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægterne, således at medlemstallet kunne forøges med 100 
nye medlemmer. 
 
Formanden nævnte også, at DGU på det netop afholdte repræsentantskabsmøde havde vedtaget et 
forslag om at indføre nye medlemskategorier fra 1.jan. 2011. Herunder bl.a. at give DGU kort til 
spillere, som blot skal have adgang til en rated 9 hullers bane på mindst 1.375 meter.     
 
Forbedring af banen og eventuel udbygning havde en høj prioritet hos bestyrelsen. I det forgangne 
år havde man indhentet tilbud på en renovering af træningsområdet med en ny indspilsbane og en 
puttinggreen. Billigste tilbud var på godt 1 mio. kr. Bestyrelsen havde besluttet indtil videre at stille 
denne investering i bero. 
 
Det blev også nævnt, at klubben mangler medlemmer i aldersgruppen 20 til 45 år. Det er vanskeligt 
at tiltrække denne aldersgruppe, og der er ikke oplagte måder, hvorpå klubben kan blive mere 
attraktiv for denne gruppe. Gode forslag er velkomne.  
 
Formanden rettede en tak til alle de medlemmer, som deltager i klubbens udvalg og her yder en stor 
indsats. Desuden var der en tak til de ansatte i restaurant, pro-shoppen, sekretariatet samt til 
greenkeeperstaben. 
 
Ligeledes blev det nævnt, at bestyrelsen vurderer, at den i 2009 indførte tidsbestillingsprocedure 
fungerer tilfredsstillende. Den vil derfor blive videreført. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
Finn Lyngvig gennemgik det udsendte regnskab, som udviste et overskud på knapt ½ mio. kr. 
Regnskabet blev godkendt. Ligeledes blev budget for 2010 samt kontingent for 2011 godkendt. 
Det blev bemærket, at der ikke var kontingentstigning i 2011, kun den vedtægtsbestemte 
stigning for ældre seniorer.     
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Under dagsordenens punkt 5 motiverede formanden bestyrelsens forslag om at øge medlemstallet 
med 100. Dette ville bl.a. give en øget økonomisk frihed, som f.eks. kunne anvendes til den 
tidligere omtalte udbygning af træningsområdet, samt evt. også på sigt give mulighed for en 
udbygning af par 3-banen. Han opfordrede medlemmerne til at stemme for bestyrelsens forslag. 
 
Enkelte medlemmer havde kommentarer til forslaget. F.eks. at en forøgelse af medlemstallet burde 
medføre, at man fokuserede mere på langsomt spil. Dette kunne ske via handicapbegrænsninger og 
ved at flere spillede fra rød tee. Bestyrelsen lovede at vurdere sådanne tiltag. 
 
Ved afstemningen stemte 8 imod bestyrelsens forslag. 2 undlod at stemme. Forslaget var således 
vedtaget med 106 stemmer for forslaget. 
 
Bestyrelsens andet forslag var en bemyndigelse til at optage størst muligt kreditforeningslån. Dette 
var foranlediget af en flytning af klubbens lån fra Roskilde Bank til Danske Bank. I den forbindelse 
havde der vist sig behov for at stille en garanti til Roskilde Domsogn til køb af driving range 
arealet. Hele denne låneomlægning ville med dagens renteniveau medføre en rentebesparelse på ca. 
kr. 230.000,- . Generalforsamling tilsluttede sig bestyrelsens forslag. 
 
Der var intet formandsvalg. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Finn Lyngvig ønskede at 
udtræde af bestyrelsen og samtidig ønskede man at indskrænke til 6 bestyrelsesmedlemmer. Niels 
Yde blev genvalgt og Lars Søndergaard nyvalgt med applaus. 
 
Der var genvalg af bestyrelsessuppleanter og revisionsfirma. 
 
Under eventuelt omtalte formanden en såkaldt ”Super Greenfee Ordning” som omfattede Roskilde 
Golf Klub samt klubberne i Holbæk, Frederikssund, Hedeland, Odsherred op måske Værebro. 
Ethvert medlem i en af disse klubber kunne for kr. 800,- opnå ret til ubegrænset greenfee spil på de 
øvrige klubbers bane i resten af 2010. Ordningen ville træde i kraft per. 1. april 2010, og vil 
foreløbig fungere som en 1-årig forsøgsordning. Man tilslutter sig ordningen ved tilmelding i egen 
klub, og spillede i de øvrige klubber efter normale greenfee regler. 
 
Afslutningsvis takkede formanden Finn Lyngvig for 10 års dygtigt bestyrelsesarbejde, hvor klubben 
specielt havde nydt godt af Finn store økonomiske indsigt. Der var også tak til dirigenten samt til de 
fremmødte for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. 20.15. 
 
 
 
 
 


