
 

 

 

Roskilde 25. marts 2015 

Kære golfklub medlem 

Jeg har valgt at stille op som formand for Roskilde Golfklub, da jeg mener, vi har en unik klub og 

har en fantastisk klubkultur som jeg gerne vil være med til at arbejde for at bevare, men også 

videreudvikle i årene fremover. 

Privat bor jeg sammen med min dejlige familie i Roskilde og bruger golfen og klubben som mit 

pusterum i en travl hverdag. Jeg har arbejdet med professionel ledelse i snart 20 år og frivilligt 

arbejde i ca. 30 år. 

Jeg er foreningsmand med stort ”F” og tror på de danske foreningstraditioner, hvor vi i fællesskab 

og på frivillig basis bygger nogle gode og solide rammer for vores fritidsaktiviteter. Rammer som 

kommer alle medlemmer til gode uanset om man er ungdoms-, senior-, bredde- eller elitespiller. 

Når det er sagt – så er jeg også godt klar over, at det at drive en golfklub også kræver en 

professionel del til at varetage de store aktiver som er i klubben, herunder bane, bygninger, 

maskiner, restaurant, shoppen og alle de ansatte, som hver dag yder en stor indsats for at vi alle 

kan nyde klubben og banen. 

Det er altid ærgerligt når personer som har ydet en kæmpe indsats, føler sig presset ud - som jeg 

fornemmer det er sket med vores gode formand og ærede bestyrelsesmedlemmer. Jeg håber vi på 

generalforsamlingen på torsdag kan få sagt et stort tak til alle tre og generalforsamlingen i 

fællesskab kan få en god og konstruktiv dialog omkring klubbens fremtid og retning. 

Hvis jeg bliver valgt som formand vil jeg sammen med bestyrelsen og medarbejderne arbejde 

hårdt for at skaffe de bedste rammer for det, at dyrke vores fælles passion for golf. Jeg håber 

samtidig, at I som medlemmer vil være med til at udfylde rammerne og fortsat tilbyde jeres hjælp i 

forskellige udvalg og opgaver i klubber. 

 

De bedste golf hilsner 

Kim Møller Behrend 


