
Bestyrelsens beretning for året 2013: 

 

Generalforsamling 

Årets første aktivitet var afviklingen af den ordinære generalforsamling den 21. marts 2013, hvor der var 108 
stemmeberettigede til stede. 

Der var ikke forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse. Dog havde bestyrelsen under vedtagelse af 
kontingent og indskud for 2014 foreslået, at man fjernede indskud i klubben med virkning fra den 21. marts 
2013, dette forslag blev vedtaget. 

På valg var formand Aksel Nissen, der ikke ønskede genvalg, Aksel blev afløst af Jan Eriksen. Både Tage 
Sørensen og Niels Yde ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen og generalforsamlingen valgte Bo Sponholtz 
som nyt medlem af klubbens bestyrelse. 

Årets ildsjæls pris blev overrakt til Henning Jensen for det store arbejde Henning ligger i informations 
udvalget og den kæmpe indsats Henning gør i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer. 

 

Sport 

Igen i 2013 vandt klubbens juniorhold i række U19A det danske mesterskab ved at besejre Helsingør 
Golfklub efter en meget spændende match, holdet der består af Victor Højer Barsøe, Victor Emil Madsen, 
Jonas Wenckens og Jakob Falk Schollert  

Celine Donstrup vandt junior distriktsfinalen i Maribo ved at gå en runde i 73 slag. Nicklas Munkebo vandt 
den internationale Danish International Youth Championship i Smørum. Tobias Poke ranglisteturneringen 
DJGA Taylor. Jan Birger Nielsen blev en flot nr. 2 i Scandinavian Senior Open Amateur Championship, Jan 
spillede sammen med Hans Stenderup fra Rungsted Golf Klub. 

Under årets klubmesterskaber satte Nicklas Munkebo en imponerende ny banerekord på 65 slag, den 
tidligere rekord havde Lasse Frølich og den lød på 67 slag, rekorden blev sat i 4. og sidste runde af 
mesterskabet, som suverænt blev vundet af Nicklas. 

Årets klubmestre i de enkelte rækker blev: 

Hulspil:  Celine Donstrup og Andreas H. Sørensen 

Slagspil:  Dorte Pyll Truesen og Nicklas Munkebo 

Slagspil junior: Andreas H. Sørensen 

Slagspil senior: Dorte Pyll Truesen og Jans Birger Nielsen 

Slagspil veteraner: Birthe Nielsen og Ole Filtenborg  

I mesterskabet for senior herrer måtte man ud i omspil, og der skulle 4 omspils huller til før Jan Birger 
Nielsen kunne kåres som mester. 



I Danmarksturneringen forsvarede klubbens 1. hold sin plads i 2. division med en flot 2. plads i puljen. 
Klubbens 2. hold i 4. division vandt sin række suverænt og spiller i næste sæson i 3. division, klubbens 
”bobler” spiller i kvalifikationsrækken og blev nr. 3. I 2013 havde klubben igen et damehold med i 
kvalifikationsturneringen og det blev ligeledes til en placering der ikke gav oprykning, men holdet kommer 
igen i næste sæson. Klubbens hold i Senior 2. division vandt ligeledes deres række og spiller i næste sæson i 
1. division. Og som noget nyt bliver der i 2014 en Veteran Danmarksturnering og her deltager vi med et hold 
i 2. division, holdet kvalificerede sig ved at vinde eliterækken i Regionsgolf. 

Udover Veteranholdet havde klubben i alt 10 hold med i Regionsgolf. 

 

40 års jubilæum 

Den 3. april var det 40 år siden en kreds af initiativ rige borgere i Roskilde etablerede Roskilde Golf Klub. 
Jubilæet blev fejret med en klubmatch den 1. september. Der var 144 deltagere i matchen, hvoraf en del var 
inviteret da de var med til at etablere klubben for 40 år siden, endvidere var 5 tidligere formænd inviteret til 
at deltage i matchen. Inden der blev spillet var der fælles morgenbord, hvor vi havde den ære at Roskildes 
Borgmester Joy Mogensen deltog og ønskede klubben tillykke. Det var en stor dag for klubben og vi ser 
frem til klubbens 50 års jubilæum i 2023. 

 

Banen 

Pr. 1. maj 2013 var der skifte på chefgreenkeeper posten, Hans-Henrik Hagelund overlod jobbet til Nick 
Bosholdt. Nick fortsatte det gode arbejde sammen med den øvrige greenkeeperstab, så vi i 2013 har kunnet 
spille på en bane med nogle store kvaliteter bl.a. står klubbens greens fantastiks flotte. 

I løbet af året er der foretaget ændringer på banen. Søerne ved hul 4 og hul 5 er blevet renoveret så de nu står 
imponerende flotte, ligeledes er en stor del af banens bunkers blevet renoveret. 

Årets første golf måneder var ikke med os, det var køligt og der var megen regn, men i løbet af juli slog 
vejret om og det flotte sommerlige vejr holdt indtil midt i september og selv i oktober var der gode dage og 
alt i alt har vores greenkeepere været meget tilfredse med vejret og det kan også ses på banen. 

Men husk vi skal værne om vores bane, som er vort største aktiv, så husk at lægge tørv på plads og rette 
nedslagsmærker op på greens. 

 

 

 

Medlemsudviklingen 

Budget 
2011 2012 2013 2014 

Mikroer 50 30 23 24 



Juniorer 98 99 83 86 
Ung Seniorer 26 24 24 25 
Seniorer 837 773 810 810 
semiFlex 122 329 364 350 
Par-3 510 335 215 200 

I alt 1643 1590 1519 1495 
 

Ovennævnte viser et fald i antal medlemmer, men det er interessant, at antallet af Seniorer er øget med 37 fra 
ultimo 2012 til ultimo 2013, her spiller det ind, at vi afskaffede indskuddet i marts 2013. Faldet blandt Par-3 
medlemmer er en naturlig udvikling og er sammenfaldende med udviklingen i antal semiFlex medlemmer. 
Det er mere foruroligende, at fødekæden ser ud til at svigte, vi mangler mikroer og juniorer, så her har 
klubben en opgave i de kommende år. 

 

Prøvemedlemmer 

Klubbens aktiviteter i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer, har også i 2013 været en 
medvirkende årsag til, at klubben kan fastholde en positiv udvikling i antal Senior og semiFlex medlemmer. 
Klubben har 2013 haft 86 nye prøvemedlemmer i gang fordelt over 2 hold med start henholdsvis ultimo april 
og primo juli. Af disse har omkring 90 % valgt at fortsætte med et af vores medlemskaber i klubben.  

Alle disse aktiviteter kan kun gennemføres med stor hjælp fra klubbens medlemmer og der skal lyde en stor 
tak til alle hjælpere ved Golfens Dag og de mange der har taget en tørn som mentor for de nye golfspillere, 
uden jeres indsats gik det ikke og også de mange vellykkede kaninaftener.  

 

Økonomi 

Bestyrelsen fremlægger et resultat på kr. 157.000 hvilket er mindre en budgetteret. Årsagen skal findes flere 
steder i regnskabet, blandt andet som det blev nævnt på generalforsamlingen i marts 2013 et væsentligt laver 
tilskud fra Roskilde Kommune, men også en væsentlig forøgelse på det sportslige område, hvor deltagelse i 
individuelle turneringer blandt klubbens elite spillere har været meget større end forventet, ligesom der har 
været en ekstra omkostning på feriepenge til klubbens tidligere trænere. På ejendommene har der været 
større udfordringer end forventet blandt andet i forbindelse med renoveringen af Gedvadgaard og i 
forbindelse med opgravning af olietanken ved klubhuset. 

Der blev i 2013 foretaget følgende investeringer: 

• Groundmaster område klipper (brugt) 
• JD Teesteds klipper (brugt) 
• 3 golfbiler (brugte el biler) 
• Ny boldautomat til driving range 
• Tilslutning til offentlig kloak på Gedvadgaard 
• Nyt tag og indvendig renovering af Gedvadgaard 



• Ny betalingsautomat til greenfee 

I alt er der investeret for over kr. 1.1 million. 

 

Sponsorer 

Det er lykkedes klubbens sponsorudvalg på trods af den stadige økonomiske krise i samfundet, at finde nye 
sponsorer, således er der fremgang på sponsorområdet i forhold til året før: 

• 2010: kr. 435.000 
• 2011 kr. 426.000 
• 2012 kr. 306.000 
• 2013 kr. 347.000 

Blandt de nye tiltag i 2013 er en udskiftning af bænke på banen som sælges for kr. 5.000 inklusiv moms samt 
sponsorering af hulkopper. 

 

 

De frivillige 

En klub af den størrelse Roskilde Golf Klub har, kan ikke drives uden hjælp af frivillige og vi er heldigvis i 
den situation, at vi har rigtig mange frivillige, der hver på deres måde er med til at få klubben til at fungere 
og med til at skabe det sociale liv vi alle er så stolte af. Alle medlemmer i diverse udvalg skal have en stor 
tak for deres indsats i 2013 og vi glæder os også til at se jer i 2014. 

Som noget nyt prøvede vi i efteråret, at få frivillige til at hjælpe med at kalke Gedvadgaard, 16 frivillige 
meldte sig og når vi til foråret for givet murerne den sidste omgang har vi en flot ejendom at se på når vi 
passerer fra hul 3 til hul 4. 

Vi vil også gerne sige en stor tak til de medlemmer som har ydet en stor indsats som mentorer for de mange 
prøvemedlemmer, uden jeres hjælp havde tilgangen af nye medlemmer ikke været så stor som den heldigvis 
blev. 

 

Medarbejdere 

Ligeledes kan klubben ikke fungere uden en medarbejderstab der gør en stor indsats. Så der skal også fra 
klubbens bestyrelse lyden en stor tak til alle vore medarbejdere. Banens personale har igen i år givet os en 
flot bane, trænerne har givet os mulighed for at forbedre vort handicap og sekretariatet har sørget for, at 
specielt alle vore mange nye medlemmer har følt sig velkomne i klubben. Vi har i 2013 sagt goddag til en ny 
Pro, Lasse Frølich, vi har sagt goddag til en ny chefgreenkeeper, Nick Bosholdt og vi har sagt farvel til 
Sanne og Niels fra restaurant Albatros, vi ønsker alle held og lykke i deres nye job. 

 


