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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

DEN 31. OKTOBER 2013 

 

Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, 

Bo Sponholtz og Peter Pedersen samt Lasse Frølich under punkt 2 på dagsordenen. 

 

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. 

 

Dagsordenen blev tilføjet punkt omkring SGO ordningen.   

 

 

2. Evaluering af Frølich Golf. 

 

Lasse informerede bestyrelsen om forløbet af en meget tilfredsstillende første sæ-

son i klubben, hvor han og Jeppe Brinch følte sig rigtigt godt modtaget af klubbens 

medlemmer. Sportsligt er året gået rigtig flot, et junior DM, fastholdelse af herre-

holdet i 2. division, oprykning til 3. division, oprykning hos seniorholdet og klubben 

har igen et hold i dameturneringen. Men det er også vigtigt, at vi kan fastholde de 

dygtigste spillere, ved at tilbyde deltagelse i diverse turneringen under DGU m.fl. 

 

Omkring prøvemedlemstræning og godkendelse, havde Lasse følgende ønsker til 

2014: 

• Max. 10 deltagere pr. hold 

• Obligatorisk deltagelse i regelaften 

• Mentorer tilknyttet hvert hold 

 

Lasses oplæg udsendes separat til bestyrelsen. 

 

Det vigtigt at understrege, at nye prøvemedlemmer ikke er uddannede golfspillere 

fordi man har gennemgået et 2 måneders prøvemedlemskab.  

 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 

 

Referatet blev godkendt. 
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Udestående punkter: 

 

a. Modstrøm El-tilbud  

Indtil videre ingen afklaring. 

 

b. Kontakt til Spar Nord 

Bo etablerer kontakt. 

 

c. Tilskud fra kommunen: 

                  Vi får i alt kr. 230.000 i tilskud i 2013. 

 

d. Elforbrug 

Peter oplyste, at elforbruget i klubhuset og på Rasmussens Hus gennem de 

seneste 4 år har ligget konstant på mellem 64.000 og 67.000 kWh. henholds-

vis 37.000 til 41.000 kWh. 

 

 

4. ØKONOMI 

 

Møde med Jyske Bank: 

Jan E., Lars og Peter havde den 30. september møde med Jyske Bank.  

 

Budgetopfølgning: 

 

I den seneste budgetopfølgning, var der fejl i indtægtsbudgettet, der nu er tilpas-

set, og det betyder at overskuddet pr. 30. september er 218.000 bedre end budget-

teret, hvilket stadig er et pænt resultat. 

 

Kontingentrestancer: 

 

Restancerne er nedbragt til kr. 19.500, heraf har sekretariatet indgået aftaler for kr. 

6.500. De 4 restanter udmeldes pr. d.d. af klubben og orienteres herom i mail fra 

sekretariatet. 

 

 

 

 

Medlemsudviklingen: 

 

Vi er p.t. 132 ungdomsspillere, 29 ungseniorer, 870 fuldtids, 273 Par-3, 380 se-

miFlex. 
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44 fuldtidsmedlemmer skifter status pr. 1. jan. 2014, heraf melder 26 sig ud af 

klubben, 17 overgår til semiFlex og 1 enkelt bliver Par-3 medlem. Der er ingen klar 

tendens i årsager til udmeldelserne.   

 

Peter havde i forbindelse med offentliggørelse af medlemstal fra DGU lavet sam-

menligninger mellem de klubber vi normalt sammenligner os med, tallene viser, at 

det arbejde der udføres i klubben for at fastholde og skaffe nye medlemmer har bå-

ret frugt. Roskilde Golf Klub er den eneste klub i nærområdet der har fastholdt 

medlemstallet. 

 

Andet: 

 

Dialogmøde Roskilde Kommune: 

 

Peter orienterede om dialogmøde i Roskilde Kommune for alle kommunens idræts-

foreninger, kulturelle foreninger, spejderkops m.m.. Der var et konstruktivt indlæg 

om fundraising med inspiration til hvordan man kan søge i de mange relevante fon-

de og puljer der findes og om den vanskelige proces det er, at udarbejde den kor-

rekte ansøgning og ansøge i de relevante fonde. Man blev bl.a. opfordret til even-

tuelt at søge sammen med andre aktører. 

 

 

 

5. BANEN OG BYGNINGER 

 

Banen: 

 

FH orienterede om: 

 

a.  At broen på hul 11 repareres. 

b.  Renovering af bunkers er påbegyndt på hul 2. 

c.  Det påtænkes at bygge et sandfang på fairwaybunker i højre side på hul 2, 

så bunkeren bliver mere synlig fra teestedet. 

d.  Henning Nordstrøm kontaktes i forbindelse med renovering af fuglekasser. 

e.  Når det er nødvendigt foretages snerydning som de tidligere år. 

 

 

Bygninger: 

 

Jan G. orienterede om bygningerne: 
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a. Kalkning på Gedvadgaard er påbegyndt. 

b. Sagen om køb af drivingrange pågår, det forventes at der skal underskrives do-

kumenter inden udgangen af året. 

c. Olietanken ved klubhuset var løbet tør, der er nu etableret mulighed for pejling 

på tanken. 

d. I forbindelse med renovering af fedtudskilleren i klubhuset undersøges mulighe-

den for at fremsætte krav til entreprenør eller tilsynsfører i forbindelse med fejl i 

installationen. 

 

Jan E. fremviste tegning af mulig overdækning på drivingrange. Der indhentes til-

bud og der ansøges hos kommune om vi kan få tilladelse til byggeri på området. 

 

Nye golfbiler: 

 

Det blev besluttet, at bytte 2 benzin drevne golfbiler med 3 nye ”brugte” el-biler 

pris kr. 88.000 inklusiv moms. 

 

6. Sport og Elite 

 

Den 6. oktober blev klubbens U19A juniorhold vinder af DM ved i finalen at besejre 

holdet fra Randers. 

 

Peter udfærdiger oplæg til ansøgning om at klubbens kan blive årets idrætsklub i 

Roskilde Kommune, ansøgningsfrist er den 31. december 2013. 

 

7. AKTUELLE SAGER 

 

a.  Restaurant 

Da der kun er kommet 4 ansøgere til forpagtningen af restauranten og da an-

noncen ikke har været særlig synlig i Roskilde Avis, udsættes fristen for ansøg-

ning til den 15. nov. Der annonceres med større annonce fredag den 1. og 8. 

november. 

 

b. Møde med borgmester Joy Mogensen 

Mødet er udsat til den 13. november. 

 

c. Orientering fra DGU regionalmøde på Ledreborg. 

Jan E. informerede om mødet på Ledreborg, hvor der var deltagelse af klubber 

fra hele Sjælland, DGU kunne oplyse: 

• Medlemstallet viser en stagnation på 145.000. 
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• Stigning i antallet af flexmedlemmer. 

• Hæfte med anbefalinger til god klubdrift. 

• Golfspilleren i centrum. 

• Minimering af pesticid forbruget. 

• DGU ændrer på bestyrelses sammensætning bl.a. forsvinder suppleanter-

ne. 

• Der vil i 2014 i forbindelse med afvikling af Europaturen blive brugt om-

kring ½ million til markedsføring af golf i Danmark. 

• Næste regionalmøde på Sjælland vil blive holdt i Roskilde Golf Klub. 

 

d.  Inspirationsseminar: 

Det blev aftalt, at vi starter kl. 9.00 i Korsør, Jan E. og Peter udarbejder mø-

deplan. 

 

e.  SGO ordningen: 

Peter orienterede om møde i arbejdsgruppen, hvor det blev besluttet, at 

Odsherred GK igen skulle kunne deltage. Prisen ville blive kr. 985,00 med en 

fordeling på kr. 400,00 til hjemmeklub og fordeling af resten efter spillede 

runder. Der var enighed om, at Roskilde Golf Klub kunne ønske en fasthol-

delse af prisen på kr. 800,00.  

 

 

8. UDVALG: 

 

Informationsudvalg: 

  

Jan E. orienterede om møde med Karsten Reitov og Henning Jensen, hvor der 

blev talt om mulige emner, til at deltage i det fremtidige informations- og 

kommunikationsudvalg. 

 

Markedsføring: 

 

 Ingen bemærkninger. 

 

 

 

 

Erhvervs- og Sponsorudvalg.: 

 

Der arbejdes p.t. med flere sponsor emner, og det forventes at der indgås et 

par nye aftaler inden udgangen af november 2013. 



 6

 

Matchudvalg: 

 

Der efterlyses emner til at deltage i matchudvalget, Niels Yde og Lars har ind-

vilget i at tage endnu en tørn i udvalget. 

 

Slagter Frimanns Andematch på søndag har 116 deltagere, flot på denne tid 

af året. 

 

 

Baneservice 

 

Jan E. og Peter planlægger møde med udvalget til møde efter bestyrelsesse-

minaret. 

 

 

9. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE: 

 

- JG foreslog, at klubben får et kreditkort der kan benyttes af bl.a. Nick. Der 

skal oprettes særlig konto alene til brug for et sådant kort. 

- JG omtalte invitationen fra Bo Concept til klubbens damer, det var en stor 

succes, der var overtegnet i løbet 20 timer. 

 

Næste møde er torsdag den 28. november kl. 18.30  

 

Referent: Peter E. P. 


