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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

DEN 25. OKTOBER 2012 

 

Til stede: Aksel Nissen, Niels Yde, Tage Sørensen, Flemming Hvid Hansen, Torben Madsen 
og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik Hagelund. 

Afbud: Lars Søndergaard og Jan Grønbech  

 

1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 27. SEPTEMBER 2012 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
   

 
2. OPFØLGNING PÅ UDESTÅENDE PUNKTER FRA SIDSTE MØDE 
 

a. Logon funktion på hjemmesiden: 
Funktionen er nu tilgængelig og bestyrelsesmøde referater kan læses på 
hjemmesiden, ligesom debat forum er åbnet. Der udsendes i næste nyheds-
brev vejledning til medlemmerne i brugen af den nye funktion. 
 

b. Organisationsplan:  
LS har tilpasset organisationsplanen, der sendes til bestyrelsen med dette re-
ferat til endelig godkendelse. Når alle har godkendt planen lægges den på 
klubbens hjemmeside. 
 

 
3. ØKONOMIUDVALG 

 
Budgetopfølgningen pr. 30. september blev behandlet af AN. Resultatet viser en 
mindre positiv forbedring på kr. 19.000,00, således forventes det, at overskuddet 
for 2012 vil blive på omkring kr. 200.000,- holder.  
 

 
4. SEKRETARIATET 

 

a.  Medlemsudvikling 
Der er få udsving i medlemsudviklingen i forhold til september måned.  
Pr. 25. okt. er vi 132 ungdomsspillere 841 aktive, 297 semiFlex og 343  
par-3 medlemmer. 
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I efteråret har vi haft 44 prøvemedlemmer og den 25. okt. er 3 blevet aktive, 
19 blevet semiFlex og 5 er blevet par-3 medlemmer. Af de øvrige har 5 til-
kendegivet, at de vil vente til 2013 før de beslutter sig, resten vil blive kon-
taktet telefonisk. 
 

b.  SGO 
Sorø og Sydsjælland er fra 1. januar 2013 med i samarbejdet. Odsherred er 
måske ved at revurdere deres afgang fra samarbejdet og kontakter Frede-
rikssund om en eventuel genindtrædelse. 
 
Kommer Odsherred ikke med igen, vil de meget gerne lave en aftale med 
Roskilde om en yderligere reduceret greenfee eller en mulighed for et ”long 
distance” medlemskab for medlemmer i RoGK og Odsherred. Emnet behand-
les på seminaret den 3. november 2012. 
 

c. Indskud og kontingent  
I relation til den seneste udvikling omkring klubber i nabolaget, Ledreborg, 
Skjoldenæsholm og andre klubbers annoncering i Roskilde Avis om medlem-
skab uden indskud, lagde AN op til en debat omkring det fremtidige indskud i 
RoGK, skal det reduceres eller skal det helt afskaffes? Kan man lade semiFlex 
medlemmer der har betalt mere end kr. 5.000,00 i kontingent overgå til aktivt 
medlemskab uden indskud?  
 
PEP omdelte oversigt over priser i vore naboklubber (vedlægges dette refe-
rat). Priserne er fra 2012 og PEP blev anmodet om, at forsøge at fremskaffe 
priser for 2013 og undersøge om andre klubber har planer om, at afskaffe 
indskud. Emnet vil indgå som et oplæg til seminaret den 3. november 2012. 
 

5. BANEN OG BYGNINGER 

 

a.  Bygninger 
 
Ventilationsanlægget er installeret i værkstedet og tilsluttes den 26. oktober, 
det færdigmeldes over for arbejdstilsynet af Orbicon inden udgangen af  
uge 44. 
 

b.  Banen 
Vinterklargøring af banen er i fuld gang, fairways og semirough er klippet for 
sidste gang i 2012. 
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Greens er blevet behandlet med jern for at kunne modstå svampeangreb 
hen over vinteren. 
 
Der opsættes flag på vintergreens den 26. oktober. 
 
Traktor til boldopsamling er købt og klargjort. 
 
Teestederne er lukket og vinterteestederne er taget i anvendelse. Dette har 
medført en del utilfredshed hos medlemmer og det blev besluttet, at tee-
steds markeringerne rykkes ½ meter ud i højre side således det bliver muligt 
at placere tee i græsset. Måtten på hul 12 udskiftes til en måtte af tilsvaren-
de kvalitet om de øvrige måtter.  
 
Der lukkes for biler og vogne den 5. november, det vil dog fortsat være mu-
lighed for at benytte golfbiler på par-3 banen indtil videre. Ligeledes vil der 
fra den 5. november skulle tees op på fairway og i semirough.  
 
DGU har anmodet om opgørelse over klubbens forbrug af pesticider. Forbru-
get skal benyttes i de forhandlinger, der skal foregå med miljøministeriet 
omkring det fremtidige tilladte forbrug. RoGK ligger indenfor de tilladte norm 
værdier. 
 
Der arbejdes med planer om, at der fremover topdresses fairways hvert an-
det år og i de år der ikke topdresses eftersås der. 
 
Brønden ved hul 3 er renoveret af Roskilde Kommune og i den forbindelse er 
brønden reduceret i højden, så den fremover vil være i niveau med omlig-
gende areal. Brønden ved hul 17 renoveres i november og samtidig graves 
grøften ved broen op og kloakken renoveres, således der kan monteres en 
ny bro på stedet. 
 
Der har været afholdt møde med Roskilde Kommune og Roskilde Lystfiske-
forening, hvor man gennemgik vandløbene. Åerne ved hul 10 og 11 skal ud-
vides, så de fremover får en V form i stedet for den nuværende U form, det-
te vil indebære, at bredden på åerne vil blive udvidet med omkring 1 meter. 
Kommune afholder omkostningerne og udlægger eventuelt køreplader og 
bortskaffer overskudsjord. 
 
For at sikre, at der er tilstrækkeligt vand i søerne til vanding af greens og 
teesteder etableres der mulighed for at styre om vandet skal løbe i søerne 
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eller skal løbe videre henover hul 11 og ud i skoven ved boldvaskeren på hul 
8. 
 
Forløbet af åen på langs med fairway på hul 8 omlægges, så den kommer til 
at løbe i et s-sving ind over området med birketræerne til venstre for fairway 
på hul 9. Gravearbejdet udføres af RoGK. 
 
Siderne på åen henover par-3 banen, hul 2 og 3 beklædes med marksten, li-
gesom der udlægges gydegrus i åen for at forbedre fiskeynglepladserne. 
 
Når alle disse opgaver er gennemført skal banen omrates. 
 

c.  Vandmiljøplan 
Hans Henrik holder møde med Roskilde Kommune i uge 45 omkring vandmil-
jøplan. Vi må i dag klippe til vandkant, men ikke gøde indenfor 10 meter. 
Dette forventes der ikke ændringer til indenfor de næste 5 år. 
 

 
6. INFORMATIONS- OG MARKEDSFØRINGSUDVALG 

 

a: Sponsor 
TM informerede om møde i sponsorudvalget. Der arbejdes på, at etablere en 
erhvervsklub, i den forbindelse inviterer AN Carsten Reves fra Nordea Bank til 
møde i klubben. 
I forbindelse med at synliggøre sponsorernes udbytte af at tegne et sponso-
rat, arbejder TM med et prospekt, der kan benyttes i det fremtidige salgsar-
bejde. PEP sender beskrivelser fra Willy til TM. 

 
 
b: Markedsføring 

Der er afholdt møde med klubbens mentorer i oktober og input fra dette mø-
de vil indgå i evalueringsmødet omkring projekt nye medlemmer der afholdes 
i november. 

  
7. SPORT 

 

a.  Danmarksturneringen 2013 
Der er tilmeldt følgende hold til Danmarksturneringen 2013: 
 
Herrer: 2. division, 4. division og kvalifikationsrækken 
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Damer: kvalifikationsrækken 
 
Senior: 2. division 
 
NY forsøger, at finde manglende holdledere. 
 
 

b.  Mestre i 2012: 
EM i paragolf:  Hans Møllegaard 
 
DM for junior U19 hold: Tobias Poke, Andreas Sørensen, Gustav 

Klaschka og Oscar Mason 
 

Klubmestre: 
Hulspil: Dorte Pyll Truesen og Lasse Frølich 
 
Slagspil: 

 

Damer og herrer: Celine Donstrup og Andreas Sørensen 
 
Juniorer: Andreas Sørensen 
 
Seniorer: Frank Tarp Hansen 
 
Veteraner: Lisbeth Jonstrup og Leo Skive 
 

c.  Matchudvalg: 
Bo Sponholtz erstatter NY som formand for matchudvalget, NY vil dog i en 
overgangsperiode (2013) støtte Bo. Lis Reisby, Preben Andersen og Erling 
Høyer udtræder alle af udvalget, mens Kim Christensen og Jan Markussen 
indtræder som nye medlemmer i udvalget. 3 udvalgsmedlemmer deltager i 
DGU uddannelse i november 2012. 
 
1. Udkast til matchkalender 2013 udsendes i uge 44. 
 
 

8. EVENTUELT 

 

a.  Hjemmesiden 
TM opfordrede til, at nyhederne kommer hurtigere på hjemmesiden, ligesom 
der blev efterlyst mulighed for at køre et bånd med ”breaking news” på for-
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siden af hjemmesiden, da der skal klikkes flere gange for at komme til nyhe-
der. TS opfordrede til, at der udsendes SMS eller e-mail med nyheder fra 
klubben. 
PEP undersøger mulighederne for at ændre hjemmesiden og kommer med 
oplæg på udsendelse af e-mail eller SMS.  
 

Næste møde seminar lørdag den 3. NOVEMBER kl. 10.00 og næste ordinære 
bestyrelsesmøde den 29. NOVEMBER 2012 kl. 18.00. 
 
Referent: Peter E. Pedersen 


