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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub  
 
Så er sæsonen ved at være i gang. 
 
Nu starter en forhåbentlig rigtig god golf sæson. Der bliver travlt på banen med mange spillere og 
specielt i weekenderne er der mange, som gerne vil ud at spille en runde på banen. Derfor 
opfordrer vi alle de mange 2 bolde til at slå sig sammen til 4 bolde. Det giver mange flere 
mulighed for at komme ud og spille, og det skaber et bedre flow på banen. Det er ikke uhøfligt at 
booke sig ind på en 2 bold i golfbox.  

 
Fredelig generalforsamling. 
 
Det tog kun godt 1 time at afvikle alle dagsordenpunkter på klubbens generalforsamling torsdag den 
31. marts. Efter det traditionelle dirigentvalg supplerede formanden den udsendte beretning, med at 
fortælle at klubbens økonomi er sund. Den gennemførte låneomlægning giver en ekstra likviditet på 
1 mio., som er afsat til køb af den jord, hvor vi har driving range. Desuden havde der været plads til 
en række ekstraordinære afskrivninger på aktiver.  
 
Som de fleste danske golfklubber har Roskilde Golf Klub også mærket den økonomiske krise. I 
årene 2007 til 2009 kunne man løbende fylde op med nye medlemmer, når der var afgang. I 2010 
har der været en afgang på 113 aktive medlemmer, men kun en tilgang på 70. Derfor er det nu 
nødvendigt at gå aktivt til værks omkring medlemshvervning. Klubben deltager i Golfens Dag den 
10. april, og klubben vil udvide informationsudvalget til også at tage sig af rekruttering af nye 
medlemmer udover de nuværende opgaver. Aksel Nissen opfordrede interesserede medlemmer til at 
melde sig til udvalget. 
 
Formanden meddelte endvidere, at der i foråret vil blive gennemført en medlemsundersøgelse 
omkring tidsbestillingssystemet, og rettede afslutningsvis en stor tak til klubbens personale og de 
ca. 80 frivillige, som udfører en stor indsats i klubbens forskellige udvalg. 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
           Til generalforsamlingen var der  

           93 fremmødte medlemmer.   
 
 



Årsregnskabet og budget for 2011 blev kommenteret af Lars Søndergaard. Han nævnte blandt 
andet, at der har været nedgang i greenfee indtægterne, specielt fordi der i 2010 kun blev  
afholdt 1 company day. Ved udarbejdelse af budget 2011 har man set kritisk på alle  
omkostningsposter og generelt tilstræbt en nedgang på 5 % i forhold til 2009. Regnskabet for 2010 
samt budget for 2011 og kontingent for 2012 blev godkendt. 
 
Der var genvalg på alle bestyrelsesposter. Suppleanter og revisor blev også genvalgt. 
 
En gruppe medlemmer havde fremsat forslag om, at klubmesterskaberne blev afviklet på en anden 
måde end hidtil samt forslag om ændring af tidsbestillingen. Det var bestyrelsens og dirigentens 
opfattelse, at forslaget ikke skulle behandles med henblik på en generalforsamlingsbeslutning. 
Derfor måtte de fremsatte forslag behandles under dagsordenpunktet ”Eventuelt”. Der var en debat 
om dette synspunkt. Men konklusionen blev, at klubmesterskaberne afvikles i de af Dansk Golf 
Union anbefalede weekender. Og forslaget om ændring af tidsbestillingen bliver som Aksel Nissen 
sagde i den mundtlige beretning, sendt ud i en spørgeundersøgelse i løbet af april måned. 

 
Lynhytter 
 
Efter den tragiske dødsulykke i Jylland sidste år, hvor en golfspiller blev dræbt af et lynnedslag, er 
der blevet etableret lynhytter på mange golfbaner. De første står nu klar hos os. 
 
Det gamle pumpehus bag greenen på hul 10 er nedrevet og erstattet af et flot, nyt træhus. Her er der 
etableret en overdækning i forlængelse af pumpehuset, hvor der kan søges ly. Desuden kan man 
søge ly ved greenkeepergården på østsiden, når man går fra hul 3 til hul 4. Der vil endvidere blive 
etableret en lynhytte bag greenen på hul 13 mellem de træer, som er plantet der, samt en hytte på 
par3-banen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Banen lige nu 
 
I marts kom der ikke meget nedbør. Det har tørret godt på banen. Nu mangler vi blot lidt varme, så 
græsset kan komme i groning. Først i løbet af godt 1 måned vil vi kunne se, hvordan banen har 
klaret vinteren. Der vil blive indført sommerregler så hurtigt, det er muligt. Følg med på 
hjemmesiden.  
 
I foråret er der opsat yderligere 25 fuglekasser til blandt andet stære og musvitter. Så er det 
spændende om kasserne bliver udlejet i denne sæson. 



Golfens Dag 
 
Husk det er på søndag den 10. april vi holder ”Golfens Dag” og åbent hus. Benyt lejligheden til 
at invitere naboer, venner eller familie med ud i klubbens og lade dem prøve at spille golf.  
 
Vi glæder os til at se rigtig mange nye potentielle golfspillere. 

 
Golf Kurser 2011  
 
På hjemmesiden under Proshoppen kan du nu finde startdatoer på forårssæsonens kurser.   
Du kan tilmelde dig kurserne i Proshoppen eller via telefon til  
Alex, mobil 30234577 eller til Mads på mobil 28735985.   

 
Næste match. 
 
Danske Bank Åbningsmatch afvikles søndag den 8. maj. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig 
på golfbox.  


