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Siden sidst 
Sæsonen er kommet godt i gang og vi kan glæde os over at banen står flot som altid. Vi golfere savner 

måske lidt mere sol og mindre regn og blæst, men banen elsker det.  

Den nye bestyrelse er ved at finde fodfæste og fået dannet sig et overblik over alle klubbens aktiviteter. Her 

skal der lyde en stor tak til de mange frivillige og ansatte i klubben der får tingene til at ske uanset om der 

er lidt uro i de øverste luftlag. 

Vi har haft møde med alle udvalg og vil hen over efteråret afholde individuelle møder med udvalgene så vi 

dels får tilbagemelding omkring deres udfordringer men også får støttet maksimalt op omkring udvalgenes 

fantastiske arbejde. 

Vi har ca. 1300 medlemmer inkl. semi-flex medlemmer som har adgang til vores dejlige bane og bestyrelsen 

arbejder målrettet på at skabe de bedste rammer for medlemmerne og vil fortsat bruge ”golfspillerne i 

centrum” som et aktivt arbejdsredskab. Så næste gang du modtager et spørgeskema fra klubben så brug 

denne mulighed for at give os et struktureret input til klubbens fremtid (ca 1/3 af klubbens medlemmer har 

allerede modtaget spørgeskemaet og skemaerne bliver løbende udsendt). 

 

Evalueringsmøde med Klub i Klubberne omkring tidsbestilling og 

fortrinsret  
Som lovet af den tidligere bestyrelse så har vi afholdt evalueringsmøde med alle klub i klubberne som via 

golfbox har fortrinsret til bookning i de perioder hvor klubberne har spil på banen. Der er generelt stor 

opbakning til tidsbestillingen, hvor blandt andet damedagen har oplevet en tilgang af spillere/medlemmer 

da der med bookningssystemet er styr på hvem der spiller på hvilket tidspunkt og ikke efterlader enkelte 

spillere alene uden hold at spille med. 

Der er selvfølgelig også udfordringer med systemet hvor herrerdagen har fremsat et ønske/forslag om, at 

specielt eftermiddagstiderne bliver spærret for herrerdagens medlemmer således at der ikke kommer 

bolde ind i mellem. 

Den fælles tilbagemelding fra alle klubberne er: ”Banekontrol”. Der er et stort ønske om, at det store 

arbejde baneservice udvalget udfører bliver intensiveret og at der bliver gjort mere opmærksom på deres 

arbejde og beføjelser. 

Bestyrelsen har ud over mødet modtaget en række henvendelser fra medlemmer, henvendelser som vi er 

meget taknemmelige for og som indgår i en fælles evaluering i bestyrelsen og planen er, at der til 

september bliver meldt ud om hvordan fremtiden vil forme sig for fortrinsretterne for klub i klubberne. 

 



Omstrukturering af sekretariatets opgaver 
Det har længe været et ønske at fjerne alle opgaver omkring greenfee spillere, bookning af par 3 banen, 

bookning af buggier osv. fra sekretariatet, og placere disse opgaver i shoppen, hvor de mere naturligt høre 

til. Dels har shoppen åben når spillerne kommer, men det giver også shoppen og pro’erne mulighed for at 

komme lidt tættere på deres potentielle kunder. 

Tanken er således at sekretariatet primært tager sig af medlems relaterede opgaver, økonomi og 

sponsorarbejde, planer som endnu ikke er helt færdigt bearbejdet. 

Da Thomas Wichmann desværre er blevet sygemeldt på grund af stress og senest er tilbage på arbejde til 

august, har vi besluttet at gennemføre omstruktureringen allerede nu, vel vidende, at alle planer endnu 

ikke er på plads. 

Dette betyder, at der bliver etableret en golfbox skærm, betalingsautomat i shoppen, ligeledes bliver 

greenfee bogen flyttet ind til shoppen. 

Hvad kommer det til at betyde for os som medlemmer – forhåbentlig ingenting. Vi skal stadig checke ind 

ved skærmene ved kontoret og udskrive vores scorekort her. Er der problemer med skærmene skal der ske 

henvendelse til shoppen hvor Lasse og Martin vil stå parat til at bistå med hjælp. 

Skranken ved sekretariatet vil være lukket indtil videre, har i spørgsmål til jeres medlemskab og andet som i 

mener kontoret kan hjælpe med så er i som altid velkommen og banke på, hvor Helle vil gøre alt for at 

hjælpe jer. 

Vi håber i har forståelse for situationen og vi i fællesskab hjælper hinanden på bedste vis indtil situationen 

er normaliseret igen. 

Husk! at afhente jeres bagmærke på kontoret – har I ikke mulighed for at hente det i kontorets åbningstid, 

så ring eller skriv til sekretariatet og bed dem lægge kortet i shoppen. 

 

Forlænger med Lasse 
Kontrakten er endnu ikke underskrevet, men vi kan glæde alle med at Lasse fortsætter som headpro i 

Roskilde Golf Klub de næste to år og vi må alle bede til at Martin også har lyst til at fortsætte sin ansættelse 

under Lasse. Det har været en meget stor glæde, at se Lasse og Martin bidrage med så meget energi og 

positivitet i deres daglige omgang i klubben, og med vores ungdoms- og elitehold og ikke mindst deres 

mange arrangementer i både ind og udland. 

 

Forpagtningsaftale med restauranten udløber pr. 31. december 2015 
Vi er glade for samarbejde med Pia og Flemming, selvom de har haft det svært, at skulle overtage efter 

Niels og Sanne som ligesom havde lagt en retningslinje for hvordan restauranten i Roskilde Golf Klub skulle 

køre.  

Hvorvidt vi forlænger aftalen med Pia og Flemming er ikke besluttet. Det er dog besluttet, at vi vil lave en 

udbudsrunde her i efteråret, for at sikre, at vi har den bedste restaurant løsning til gavn for klubbens 

medlemmer og restaurantgæster. 



 

Uforsvarlig adfærd på driving range 
Det er blevet konstateret, at nogle spillere er begyndt at bruge hallen (bag rummet) som skydeskive fra 

driving rangen. En adfærd der er fuldstændig uacceptabel, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra 

klubben hvis det opdages hvem der er ansvarlig. 

Vi har i løbet af foråret fået repareret taget i bagrummet for skudskader, et arbejde der i sig selv er farligt, 

men de mange bolde som skydes mod hallen kan også ramme mennesker som bevæger sig rundt i 

området. 

Omlægning af indspilsområdet og Teesteds projektet på hul 11  
Baneudvalget med Nick og Lasse i spidsen er ved at lægge sidste hånd på tegningerne og budgetterne til en 

meget spændende og interessant omlægning af vores indspilsområde ved bag rummet. Anlægsarbejdet vil 

begynde hen over sommeren og efteråret og planen er, at have den ny renoveret indspilsbane skal til 

næste sæson. 

Baneudvalget har sammen med vores tidligere formand Jan Eriksen haft et godt og konstruktivt møde med 

repræsentanter fra kommunen om at få lov til at flytte teestedet på hul 11 længere tilbage mellem søerne 

ved stien fra hul 10. Vi skal nu indsende vores tegninger og planer til diverse natur og miljø instanser for 

høring og godkendelse. 

Par 3 bane projektet 
På møde med Vilvorde som har købt jordområde som støder op til par 3 banen, er der blevet sat ord på 

deres og vores forventninger til et eventuelt samarbejdet omkring etablering af en greenkeeper 

uddannelse på området, samtidigt med, at vi får mulighed for at bruge noget af jorden til udvidelse af par 3 

banen. 

Vilvorde havde udfærdiget en række forslag/tegninger for området og der blev valgt nogle konkrete forslag 

som man vil arbejde videre med. Der ligger nu et lang projekt med at finde penge og få endelige 

godkendelse til etablering af bane på området. Men alle virker meget engageret i projektet og vi vil 

selvfølgelig skubbe på for at få vores ideer med i projektet så tidligt som muligt. 

En stor bøn til alle vores fantastiske udvalg og dejlige ”klub i klubberne” 
Det er desværre nu tredje gang vi har længerevarende stress relaterede sygemeldingen fra ansatte i vores 

dejlige klub, en kedelig udvikling som ingen af os må og kan ignorerer. Fra bestyrelsen side prøver vi at få 

bedre struktur på arbejdsopgaverne og som nævnt tidligere så har vi iværksat en omstrukturering af 

arbejdsopgaverne i sekretariatet, endvidere arbejdes der på at få ansat en midlertidig vikar i sekretariatet. 

Men vi må også bede om hjælp fra udvalgene og ”klub i klubberne”. Tidligere har sekretariatet været 

behjælpelig med arrangering af diverse matcher for diverse udvalg og matcher af mere privat karakter i 

klub i klubberne. Dette vil vi gerne bede udvalgene selv organisere fremadrettet. Sekretariatet vil stadig stå 

for sponsormatcher, companydays og andre eksterne arrangementer, og vil stadig meget gerne hjælpe til 

med at styre tilmeldingerne i golfbox, økonomien og hjælp til promovering af arrangementerne på 

hjemmeside og udsendelser af match informationer til medlemmer. 

 



Men selve arrangering og planlægning af matcherne med indbydelser, proportioner, aftaler omkring 

traktement og præmier samt indtastning af resultater og scorekort osv. bedes i selv klare. 

Det blev ét lidt langt nyhedsbrev, men vi arbejder på højtryk for, at få planlagt en ny hjemmeside hvor vi 

alle meget gerne skulle få mulighed for at få informationer ud i en mere løbende strøm – men meget mere 

om dette senere.  

Tilbage er der bare ønske om en rigtig god sommer til jer alle. 

PS. Der arbejdes også på driving range projektet   

 

De bedste golf og sommer hilsner 

Roskilde Golf Klub 

   

 

 

 

  


