
Roskilde Golf Klub 

Ref. af baneudvalgsmøde d. 21.11 2017, i klubhuset. 

Tilstede: Brian Harder, Nick Bosholdt, Jan Birger Nielsen og Torben Svendsen (ref) 

Dagsorden, jvfr. udsendte: 

Pkt. 1. Ref. af baneudvalgsmødet 28.8.17 godkendt. 

Pkt. 2. Ris & ros: NB har modtaget en del positive tilbagemeldinger, specielt i relation til de rullede greens. 

Også greenfee gæster har udtrykt tilfredshed. 

Pkt. 3. Vinterbanen blev gennemgået og godkendt. Princippet i anlægget er en underholdende bane, samt 

at den i forhold til sommerbanen tværgående gangtrafik vil skåne sommerbanen mest muligt. HCP nøglen 

er klar og et oplag af scorekort printet. Er der ændringer til nøglen efter nogle gennemspilninger, kan 

nøglen ændres på næste oplag. Der er ikke behov for udstedning af vogntilladelser længere. 

I løbet af 2018 vil etablering af faste vinterbane græsteesteder blive prioriteret. I denne sæson må der 

fortsat accepteres kunstgræs teesteder nogle steder. 

Pkt. 4. Årsplan: NB fremlagde sit udkast til prioriterede områder for en flerårig årsplan. Det er vigtigt at 

udarbejde en så konkret og gennemarbejdet plan, der bakker om vision og banelayout (deer-park banen) 

og for par-3 og træningsfaciliteter. Der henvises til udkastet, som på næste møde skal fokuseres, tilføjes 

udvalgets input og estimeres økonomisk på de enkelte poster. Der skal være sammenhæng til budgettet, 

både anlæg og drift. 

NB gennemgik tillige sit oplæg til opdeling af banen i træ/bevoksnings zoner, som skal være 

udgangspunktet for en flerårig beskærings/beplantningsplan. Udførelse af beskæring skal ske ved egen drift 

og ved eksterne entreprenører. 

Tilstanden på vandingsanlægget drøftedes. Der udskiftes og renoveres løbende pumper og koblinger, men 

noget af rørføringen er gammel og krakelerer i plastrørene. Der kan konstateres en del utætheder og det 

bliver aktuelt at udskifte strækninger af rørføringen. Er dyrt og kræver budgetlægning over flere år. 

Der var enighed om at udnytte opgravet jord fra diverse anlægsprojekter til etablering af baggrunds 

mounts mellem huller og bag ved greens. Derved spares omkostninger til transport og bane layoutet 

forbedres i den rumlige dimension. NB laver plan for deponi og etablering af mounts, der kan 

maskinklippes. 

Der var enighed om at konsultere Jens Krøis om den samlede flerårige budgetplan, når denne foreligger og 

finansieringen og modeller herfor.  Specielt finansieringen af løbende udskiftninger i maskinparken vil give 

udfordringer, i sammenhæng med større anlægsarbejder, fx ændringer/udskiftninger af visse greens, par 3 

bane, dræn og evt. pumper, m.v. 

Pkt. 5. Rating og hcp.nøgler i 2018: Oplægget fra DGU drøftedes i sammenhæng med den officielle 

vejledning fra DGU om fastlæggelse af nøgler.  Af vejledningen fremgår, at nøglefordelingen ingen praktisk 

betydning har for stableford resultater, men er afgørende i hulspil. Hullets længde og sværhedsgrad er 

betydende faktorer. 

Udvalget har herefter på baggrund af DGU oplæggets nøje gennemgang og egne observationer/erfaring 

besluttet sig for den endelige fordeling, som kommunikeres senere. 



Pkt. 6. Bænke, boldvaskere og skraldespande: Der er indkommet to forslag/tilbud på nye bænke m.v. Der 

er stor forskel i kvalitet og fremtoning. Forslaget fra Schrøders Metal er designmæssigt meget flot, men 

kræver særskilt finansiering. Dette overgives derfor til sponsorudvalget, som må vurdere mulighederne for 

sponsorstøtte. Herefter kan der træffes beslutning om valg af løsning. 

Det besluttedes at bruge plastboldvaskere, disse er meget billigere end metal og kan nemt vedligeholdes. 

Pkt. 7. Banebeskrivelse: Der var opbakning til introbeskrivelsen til websitet, suppleret med 

stemningsbilleder. Introbeskrivelsens målgruppe er medlemsakkvisition og gæster . Hertil kommer så 

placering af miljøet udvalgets forslag og den vigtige prioritering heraf i relation til 3. part, fx det politiske 

system, presse, m.v. 

Pkt. 8. Evt. nyt høj-hcp medlem til udvalget: TS laver profilbeskrivelse, så den rette faglige kompetence 

sikres og afstemmes med udvalgets øvrige kompetencer. 

Pkt. 9. Mødeplanlægning: Tirsdag d. 20. feb. 2018 kl.18.00, sted afventer. 


