
Bestyrelsens beretning for året 2014: 
 

Generalforsamling 
I modsætning til tidligere år var banens åbning til sommergreens årets første aktivitet. Mere 
herom om lidt.  
 
Den næste aktivitet var afviklingen af ordinær generalforsamling den 26. marts 2014, hvor der var 
195 stemmeberettigede til stede. 
Der var forslag fra bestyrelsen om at ændre tidsbestillingen. Dette blev ændret efter dialog om 
fortrinsret og boldrende. Bestyrelsen foreslog forhøjet kontingent, hvilket blev vedtaget. 
Formanden var ikke på valg men det var Lars Søndergaard og Torben Madsen. Brian Harder, 
Michael Donstrup og Niels Yde stillede op til bestyrelsen. Bestyrelsen havde indstillet til udvidelse 
af bestyrelsen fra 6 til 7 medlemmer. Michael og Brian blev valgt ind som nye i bestyrelsen. Begge 
har taget opgaven seriøst og i samarbejde med øvrig bestyrelse ydet en stor indsats til glæde for 
klubbens medlemmer.  
Årets ildsjæls pris blev overrakt til Cäte Kloster for det store arbejde Cäte har lagt i damedags-
udvalget og som frivillig generelt i klubben. 
 

Banen 
Allerede den 7. marts åbnede vi med sommergreens og medlemmer gik på golfbanen som køer på 
græs med stor glæde. Samtidig lykkedes det at holde sommergreens åbne helt frem til den 2. 
december 2012. Det er vores klare opfattelse, at klubbens medlemmer med fornøjelse havde en 
sæson med næsten 9 hele måneder med sommergreens. 
I 2013 overtog Nick Bosholdt jobbet som chefgreenkeeper. Nick har fortsat det gode arbejde 
sammen med den øvrige greenkeeperstab, så vi i 2014 har kunnet spille på en bane med nogle 
store kvaliteter hvor bl.a. klubbens greens står fantastisk flotte. Nick har desuden i årets løb 
foretaget følgende ændringer på banen: 

 
Vi kom godt ud af vinteren 2013, og det medførte, en tidlig start på sæson 2014 og set med 
greenkeeper øjne har det været et særdeles godt år, hvor teesteder samt fairways og greens har 
stået særdeles godt. 
Der er blevet arbejdet med at renovere bunkers og der er lagt nye dræn i hul 13´s greenbunker og 
samtidigt er der også lagt dræn i vintergreen på hullet. Der er blevet anlagt en ny fairway bunker 
på hul 16. 
 Det gode vejr og høje temperaturer i løbet af året, gav os en tidligere start på sæsonen 2014, 
dette medførte at vi i gennem sæsonen, har været nødvendigt at klippe i 8 uger mere end vi plejer 
at gøre. 
Men desværre sluttede efteråret med store mængder regn, og dette gav os en dårlig start på 
vinteren, da banen ikke har kunnet komme af med vandet. 
På Gedevadgaard har en arbejdsstyrke af frivillige, gennemført en kalkning af murværket for 
anden gang der er også blevet sat en ny lem i gavlen, og vi vil gerne sige tak til de frivillige for 
deres store indsats. 
 
 

Medlemsudviklingen 

 

 
Realiseret Realiseret Realiseret Budget 

 
2012 2013 2014 2015 

Mikroer 30 23 24 20 
Juniorer 99 83 86 79 



Ung Seniorer 24 24 25 24 
Seniorer 773 810 810 817 
SemiFlex 329 364 350 378 
Par-3 335 215 200 159 

     I alt 1590 1519 1495 1477 
 
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 og fastholdt i 2014. 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 i forhold til mikroer og juniorer, så her har klubben en meget vigtig 
opgave i de kommende år. 
 

Prøvemedlemmer 
Klubbens aktiviteter i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer, har også i 2014 været en 
medvirkende og stor årsag til, at klubben kan fastholde sit medlemstal. Klubben har i 2014 haft 91 
nye prøvemedlemmer i gang fordelt på 9 hold med start henholdsvis maj, juli og september. Af 
disse har omkring 70 % valgt at fortsætte med et af vores medlemskaber i klubben. En hitrate som 
er meget høj i forhold til øvrige golfklubber og et klart bevis for at mentor ordningen er en stor 
succes.  
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.  
 

Golfspilleren i Centrum 
Bestyrelsen fik fremlagt konceptet fra DGU for et par år siden og sagde ja tak til at deltage i dette 
nye program som erstatter tidligere DGU medlemsundersøgelser. Programmet er udarbejdet da vi 
lever i en tid, hvor konkurrencen om danskernes fritid aldrig har været større. En situation som 
tvinger de danske golfklubber til at blive bedre til at fastholde nuværende medlemmer, til at være 
bedre til at rekruttere nye medlemmer, og til at øge omsætningen pr. golfspiller i den enkelte klub. 
 
I maj, juli og oktober udsender Dansk Golf Union en spørgeskemaundersøgelse til klubbens 
medlemmer, fordelt med 1/3 i hver udsendelse. Her stilles der spørgsmål til alle de oplevelser og 
indtryk man som golfspiller får når man spiller golf. På disse undersøgelser havde vi i 2014 i 
Roskilde Golf Klub en svarprocent på 53%, hvilket er rigtig flot i forhold til landsgennemsnittet.  
 
Derudover udsender DGU en spørgeundersøgelse til alle udmeldte med henblik på at fastlægge 
årsagerne til udmeldelserne for at klubberne kan blive bedre til at fastholde sine medlemmer. 
 
Alt i alt dækker Golfspilleren i Centrum et meget stort område og sætter fokus på, hvad der 
kræves af golfklubben for have så mange positive ambassadører som muligt. Alle statistikker og 
svar er derfor fremtidigt medvirkende i prioriteringer og valg, i forhold til udvikling af bane, 
ejendomme og meget mere. 
 

Økonomi 
Bestyrelsen fremlægger et resultat på 487 tusinde kroner i overskud, hvilket er meget lig 
budgetteret. Som lovet på sidste generalforsamling vil bestyrelsen meget gerne arbejde for at 
forbedre forhold på banen og udvikle klubben i positiv retning. Men dette kan kun lade sig gøre 
gennem overskud og en sund økonomi og skarp styring af klubbens indtægter og udgifter. Vi kan 
derfor med glæde informere om, at der i 2015 er afsat øremærkede midler til forskellige projekter, 



som kommer klubbens medlemmer til gavn og glæde fremtidigt. Dette vil bestyrelsen naturligvis 
arbejde på bliver gentaget frem mod år 2016. Mere herom når regnskab og budget fremlægges, 
men vi kan nævne at der i 2014 er investeret i:  

 Kølemontre til restauranten 

 Frysemontre til restauranten 

 Telthal m. dug til greenkeepergården 

 Prikler til banen 

 Bænke til banen 

 Køb af driving range jorden 
I alt er der investeret for 1.1 mio. kr. 
 
Blandt planerne for fremtiden – der vil søges etableret i 2015 – kan nævnes; bedre 
omklædningsfaciliteter for greenkeeperstaben, bedre forhold på driving rangen, forbedring på par 
3 banen og optimering af 18 hullers banen. 
 

Sponsorer 
Klubbens sponsorudvalg har arbejdet hårdt i 2014. I sportens verden kan vi stadig mærke den 
økonomiske krise i samfundet og det er ikke let at finde nye sponsorer. Der er dog nu en positiv 
fremgang at spore og vi satser på at denne udvikling fortsætter i lighed med at finanskrisen 
efterhånden er overstået. Vores indtægter for sponsorer beløber sig til: 
2010: kr. 435.000 
2011 kr. 426.000 
2012 kr. 306.000 
2013 kr. 347.000 
2014 kr. 326.000 
Som nyt tiltag blev der opsat og solgt en del sponsorbænke i 2014. Der er indkøbt flere bænke så 
der nu igen er plads til flere sponsorer i 2015, som ønsker at støtte klubben med et engangsbeløb. 
Medlemmer er naturligvis også velkommen til at gå sammen og støtte på denne måde og få et flot 
skilt på en bænk på et eget udvalgt sted på banen. 
 

Super Greenfee Ordningen (SGO kortet) 
På baggrund af sidste års generalforsamling blev bestyrelsen anmodet om fremlæggelse af tallene 
fra SGO ordningen. Vi kan derfor glædeligt informere om: 
 

- At vi i 2014 havde 137 spillere tilmeldt ordningen, samme antal som året før 
- At vi pr. 9. marts 2015 har 121 spillere tilmeldt inden sæsonen er gået rigtig i gang 
- At der i 2014 blev spillet 1088 runder af medlemmer fra de andre 6 klubber i Roskilde 
- At vores egne medlemmer i 2014 spillede 1355 runder i de andre 6 klubber 
- At indtægten fra de spillede runder udgør 112.000 kr. hvilket svarer til 103 kr. pr. runde 
- At vores medlemmer i 2013 spillede 415 runder i de 6 andre klubber og dermed er antallet 

af runder fra 2013 til 2014 mere end 3-doblet (indtægten er lig 2014). 
 
Konklusionen er derfor at SGO kortet er en rentabel ordning, medlemmernes interesse øges år for 
år og udgør en stor medlemsfordel for klubben, bl.a. gennem de 267 flere runder der er spillet på 
andre baner. 
 

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 



udvalgene – ingen nævnt, ingen glemt – skal have en stor tak for deres indsats i 2014 og vi glæder 
os også til at se jer i 2015. Igen i år hjalp frivillige med til at kalke Gedvadgaard. Arbejdet er nu 
færdigt og resultatet er blevet rigtig flot. 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 er blevet. 
 

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 2014 sagt goddag til Thomas som har overtaget ledelsen på kontoret efter Peter. 
Lasse har fået Martin som assisterende pro og i restauranten har vi sagt goddag til Pia og 
Flemming efter en lang æra med Sanne og Niels ved roret. Vi ønsker alle held og lykke i det nye år. 
 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen ændrede sin organisering, som det fremgår af hjemmesiden. Der er et diagram som 
viser, hvilke 2 ansvarlige fra bestyrelsen der har den pågældende ”kasse”. På generalforsamlingen 
vil de ansvarlige give en kort mundlig beretning. Har du/i spørgsmål eller kommentarer til et 
område er man velkommen til at sende en mail til den/de ansvarlige. 
 
 
 


