
Kassetænkning 
 

I august måned sad mange os foran kassen og lod os imponere af  
tilskueropbakningen til Made in Denmark fra Himmerland. Nogle  
var endda så heldige selv at være der. Jeg havde selv fornøjelsen  
af at møde mange af jer, de to dage jeg var på anlægget. 
Vores manager Thomas gik i den afsluttende førerbold og sendte  
resultater ind, så vi kunne se opdateringen på skærmen, hvilket  
også var et eksempel på at golf i Danmark kun kan fungere med  
en stor frivillig indsats - ligesom her i Roskilde. 
 
 

Kasser er der masser af, hvis du går ind på klubbens 
hjemmeside og ser vores organisations-diagram. I 
bestyrelsen har vi fordelt de mange ansvarsområder i 
mellem os, så der er en hovedansvarlig og en mere fra 
bestyrelsen i alle de nødvendige kasser, f. eks. 18 huls 
banen, bygninger og klubber i klubben for nu at nævne 
nogle af de 13 kasser. Har du en ide, kommentar eller et 
problem i forhold til et eller andet i klubben, kan du finde 
den ansvarlige i oversigten - og skriv endelig en mail, hvis 
du har noget på hjerte.  Det er der faktisk en del af jer der 
gør, tak for det! 

Klik her for link til ansvarsområder! 
 
Og så er der den tredje gang kasser, som de fleste vel forbinder  
med overskriften kassetænkning, nemlig penge. Golfklubberne  
i Danmark har det sværere rent økonomisk end for få år siden.  
I de fleste klubber er der ikke længere indskud og medlemstallet  
er i tilbagegang. I Roskilde sløjfede vi indskuddet for nogle år  
siden, men vi har stadig medlemsfremgang, blandt andet på  
grund af den store indsats vores mentorer, kaninudvalget og  
pro’erne gør. 
 
Golfklubberne oplever en udvikling fra kun at være forening til at være forening og forretning. 
 
Vi føler og oplever en stor opbakning fra vores sponsorer, så det går tilfredsstillende i Roskilde Golf 
Klub. Men der er mange ting vi gerne vil forbedre, f.eks. vores træningsanlæg, kontoret og par 3 
banen. Men vi må sætte tæring efter næring, derfor går det ikke så stærkt som vi kunne ønske os, 
men det skal nok komme. 
 
Nu går sæsonen på hæld og et gennemgående træk for hele sæsonen er vores fantastiske bane, 
tak for arbejdet til vores stærke greenkeeper-team. Hjælp dem - pas på vores flotte bane, når I 
spiller på den og nyder efterårets farver de næste uger. 
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http://www.roskildegolfklub.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Bestyrelsen/Ansvar___Opgaver_v6_23062014.pdf
http://www.roskildegolfklub.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Bestyrelsen/Ansvar___Opgaver_v6_23062014.pdf

