
 
 
Bestyrelsens beretning 2013 

 
 
Økonomi 
 
Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om 
medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012, og i oktober måned 
gik Skjoldnæsholm og Ledreborg ligeledes konkurs i forbindelse med konkursen i Pro Ark Golf. 
Det ser ud til, at klubberne fortsætter med golf. Så derfor er kampen om medlemmer fortsat hård. I 
Roskilde Golf Klub havde vi, i samarbejde med DGU, sat forskellige aktiviteter i gang, nogle med 
større succes end andre. Den største succes havde vi med deltagelsen i Golfens Dag i april og med 
et golfinformations arrangement i juni. 
Klubbens årsregnskab viser igen et overskud. Overskuddet blev på kr. 133.000 hvilket er kr. 
313.000 mindre end budgetteret. Årsagen til det mindre overskud skal findes på flere områder, men 
den største afvigelse i forhold til budgettet har baggrund i Peters fravær i foråret, hvor klubben 
ansatte Willy Jørgensen i 4 måneder fra den. 1. februar til den 31. maj 2012.  
 
Der er i 2012 besluttet følgende investeringer: 
 

Afholdt i 
2012 

Afholdt i 
2013 

Topdress Fairway kr. 130.000 
Ny bro hul 8 kr. 15.000 
Traktor boldopsamling kr. 43.000 
Golfbil kr. 26.000 
Fairwayklipper (brugt) kr. 57.000 
Udsugning værksted kr. 127.000 
Tilslutning kloak kr. 35.000 69.000 
Nyt tag Gedevadgaard kr. 105.000 476.000 
Nye gulve m.m. Gedevadgaard kr. 165.000 
Køledisk kr. 21.000 

Samlet investering 2012 kr. 559.000 710.000 
   
 
 
Det er positivt at klubben kan fremlægge et budget for 2013 med et forventet overskud på 
kr. 373.000. 
 
 
   



Sport 
 
Året 2012 var et rigtigt flot år for Roskilde Golf Klub. 
 
Hans Møllegaard vandt Europamesterskabet for handicappede på Nordbornholms Golf 
Klubs bane i september måned, Hans spillede de 3 runder i 32 – 37 og 38 stableford point 
og vandt sin række med en margen på 1 point til nr. 2. 
 
Klubbens junior U19A hold vandt i oktober det danske mesterskab for hold. Tobias Poke, 
Oscar Mason, Gustav Klaschka, Andreas Sørensen med Jakob Falk Schollert som reserve, 
havde igennem sæsonen vundet det indledende puljespil, derefter den østdanske 
semifinale for til sidst at spille finale i Randers, hvor modstanderen var holdet fra 
Svendborg Golf Klub. 
 
Klubben har ligeledes været repræsenteret ved europamesterskaberne for seniorer (spillere 
over 55 år) ved Frank Tarp Hansen og Jan Birger Nielsen, mesterskabet blev afviklet i 
Portugal, desværre nåede ingen af de 2 Roskilde spillere frem til de afgørende placeringer. 
 
Klubbens nye Pro Lasse Frølich var i efteråret udtaget til at repræsentere Danmark i 
Europamesterskabet for klubproer, også dette mesterskab blev afviklet i Portugal, 
desværre nåede Lasse og hans 2 kollegaer ikke frem til slutkampene. 
 
I august blev Jan Birger Nielsen dansk mester for ansatte i politiet, så nu kan Jan kalde sig 
politimester. 
 
I Danmarksturneringen for hold vandt begge klubbens herrehold deres rækker og skulle 
derfor spille oprykningskampe. Begge hold vandt oprykningsspillet og spiller derfor i 
2013 henholdsvis i 2.- og 4. division.  
 
Klubbens ny oprykkede hold i senior Danmarksturneringen bevarede pladsen i 2. division. 
 
I Regionsgolfen er klubben repræsenteret i alle rækker, dvs. med i alt 11 hold. Veteran A 
holdet spillede sig frem til 1/8 dels finalen men tabte kampen, desværre kunne ingen af 
klubbens øvrige hold kæmpe sig frem til de afsluttende kampe. 
 
Mange af klubbens elitespillere har i sæsonens løb deltaget i DGU´s Rangliste turneringer 
med flotte resultater til følge. Blandt andet har Andreas Sørensen og Niklas Munkebo 
vundet henholdsvis Lillebælt Open og Solvogn Pokalen. Både Andreas og Niklas har 
ligeledes opnået flere 2. og 3. pladser i løbet af sæsonen. Jan Birger Nielsen sluttede som 
nr. 5 på DGU`s Senior Rangliste.  
 
 

Fjorden Rundt – Super Greenfee Ordning 
 
Samarbejdet med Hedeland, Frederikssund, Holbæk og Odsherred golfklubber omkring 
Fjorden Rundt fortsatte 2012. 
   



I 2013 vil ordningen hedde Super Greenfee Ordning og Odsherred Golf Klub er ikke 
længere en del af samarbejdet. I stedet indtræder Sorø Golfklub og Sydsjællands Golfklub 
i Mogenstrup i samarbejdet, således kan vi for kr. 800,00 om året spille frit på 5 dejlige 
golfbaner udover vores egen bane. 
 

Banen 
 
Klubbens dejlige bane har igen i 2012 vist sig fra sin positive side. Vi har igen i 2012 haft 
fornøjelsen af, at spille på en meget velholdt og velplejet bane. 
 
I 2012 blev der opsat nye teestedsskilte på alle teesteder. Der er opsat en ny bro på hul 8. I 
samarbejde med Roskilde Kommune er kloakdækslet på hul 3 kommet i niveau med 
resten af området. Ligeledes i samarbejde med kommunen og Roskilde Lystfiske Forening 
er der udsat ørredyngel i Gedevad bækken, der er udlagt gydegrus og å løbet henover hul 
10 og hul 11 er blevet udvidet så der fremover vil være større bredde på åen, dette gør det 
ikke lettere at spille de 2 huller, men for naturen er det et stort fremskridt.    
 
I sensommeren blev fairways topdresset, dette giver nogle gener for golfspillet på meget 
kort sigt, men på den lange bane vil vi alle blive glade for at få bedre og blødere fairways. 
 
Der skal lyde en stor tak til greenkeeperne for det store arbejde, de udfører, til glæde for 
os alle. 
 

Indskud 
 
På den ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2012 blev de hidtidige 
godkendte indskud reduceret med ca. 50 %. På generalforsamlingen var flere af de 
fremmødte af den mening, at indskuddet skulle afskaffes. Bestyrelsen var af den 
opfattelse, at man ved et indskud på 0 kr. risikerede, at medlemmerne ville shoppe fra 
klub til klub fra år til år. På den anden side gjorde bestyrelsen også opmærksom på, at 
såfremt alle naboklubber indførte indskud på 0 kr. så ville man ikke sidde på hænderne, 
men af konkurrencemæssige hensyn være tvunget til at reducere indskuddet til 0 kr.  

 

Medlemsudvikling 
  

2010 2011 2012 
Budget 

2013 
Mikroer 54 50 30 35 
Juniorer 95 98 99 100 
Ung seniorer 25 26 24 20 
Seniorer 874 837 773 775 
semiFlex 0 122 329 340 
Par-3 628 510 335 300 

I alt 1676 1643 1590 1570    



 

 
Ovennævnte tabel viser en nedgang på 53 medlemmer i løbet af 2012, som det fremgår af 
oversigten er nedgangen blandt de aktive seniorer på 64. Vi har dog en forventning om, at 
beslutningen, om nedsættelse af indskuddet med ca. 50 %, på den ekstraordinære 
generalforsamling i december vil få en positiv indflydelse på udviklingen (hvilket vi 
allerede nu kan se på tallet, vi er pr. 11. februar oppe på 789 seniorer). Vi forventer også, 
at flere semiFlex medlemmer vil skifte til fuldtidsmedlemmer i løbet af sæsonen. 
 
 

Prøvemedlemmer 
 
I 2012 betød de tidligere omtalte aktiviteter for at rekruttere nye medlemmer, at vi i løbet 
af året har haft 80 nye prøvemedlemmer til træning og til spil på Par-3 banen sammen 
med deres mentorer. Hvilket har været en stor succes, af de 80 prøvemedlemmer er 65 
blevet medlem af klubben, hovedparten som semiFlex medlem, men også 
fuldtidsmedlemmer og nogle få stykker har ønsket at spille på Par-3 banen som Par-3 
medlemmer.  
 
Der skal fra klubbens bestyrelse lyde en kæmpe tak til de mange medlemmer, der har 
hjulpet som mentorer, uden jeres hjælp havde resultatet ikke været så flot. 
 
Så vi håber i igen i 2013 vil stille jer til rådighed for at hjælpe klubben. 
 
Det er klubbens målsætning igen i 2013 at få omkring 80 nye prøvemedlemmer, så der er 
nok at tage fat på. 
 
 

Sponsorer 
 
Klubbens sponsorer skal igen i år have en stor tak for deres bidrag til klubbens økonomi. 
Det er meget vigtigt for klubben, at have et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. 
Udviklingen i sponsor indtægterne er vigende, det skyldes den økonomiske afmatning 
samt, at klubbens aftale med den gamle Roskilde Bank er udløbet og vi desværre ikke har 
været i stand til at få en ny hovedsponsor.  
 
 
Udviklingen i sponsor indtægterne ses her: 
 

2009 kr. 415.000 
2010 kr. 435.000 
2011 kr. 426.000 
2012 kr. 306.000 

 
 
 
Efter en stor indsats har Jesper Sørensen, Kim Madsen og Jørn Kristiansen besluttet at 



stoppe i udvalget og der skal lyde en stor tak for deres indsats. Nye kræfter Ole Sonne 
Nielsen, Peter Frimann og Brian Harder har allerede givet tilsagn om at yde en indsats for 
det kommende arbejde med sponsorer og samarbejdspartnere. 
 
Endnu en stor tak til vore sponsorer og samarbejdspartnere. 
 
 

De frivillige 
 
I februar måned blev Bent Østergaard hædret med Danske Banks Ildsjælspris for sin 
indsats med golf for mikroerne. Klubben er meget stolt af at prisen blev tildelt en af 
klubbens pionerer. Med prisen fulgte en check på kr. 10.000,00. En del af disse er gået til 
ildsjælens træ, en rødbøg som er plantet på diget bag hul 1 på par 3 banen. 
 
Bent besluttede ligeledes at en del af prisen skulle gå til en ny indstiftet Ildsjælspris i 
Roskilde Golf Klub og i 2012 blev Michael Donstrup hædret for sin store indsat i 
juniorarbejdet i klubben, stort tillykke til Michael. 
 
Klubben er meget taknemmelig for den store indsats de frivillige udfører på mange 
niveauer i alle klubbens 20 udvalg: 
  
Bestyrelsen kan ikke takker jer nok og vi kan ikke takke jer personligt, men vi håber i 
fortsat har mod på at yde en indsats i klubben. 
 
 

Medarbejdere 
 
Uden vore trofaste medarbejdere kan klubben ikke fungere, så der skal derfor lyde en stor 
tak til vore dygtige greenkeepere, som fortjener den ros de tildeles af gæster og 
medlemmer. I sekretariatet er de mange opgaver løst med tilfredshed for både bestyrelse, 
medlemmer og gæster også en stor tak til jer. Mads og Alex er her ikke længere, men de 
skal også have en stor tak for deres indsats i gennem de 8 sæsoner de har stået for træning 
og shop. Lasse, som fortsat vil have sin daglige gang i klubben, nu som selvstændig Pro, 
tak for din indsats i den gamle sæson og held og lykke med de kommende sæsoner, hvor 
klubben ser frem til et konstruktivt samarbejde omkring træning og shop til glæde for 
klubbens mange medlemmer og gæster. Sidst men ikke mindst skal der også lyde en stor 
tak til Sanne og Niels, samt deres dejlige personale, for deres indsats i restaurant Albatros, 
til stor glæde for gæster og medlemmer. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   



 
 
 
 


