
Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub - april 08 

2008 golfsæsonen er for alvor kommet i gang. I dag er banen endelig åbnet, og vi kan alle igen spille på vores dejlige 
bane.  Dette nyhedsbrev er årets første fra Roskilde Golf Klub. Gennem vinteren har klubbens mange udvalg planlagt 
årets gang, bl.a. er turneringskalenderen klar, og kan ses her.  

Men det er ikke kun de mange søndagsmatcher, der skaber liv i klubben. Både mikroer, juniorer, elitespillere, seniorer og 
alle andre vil gennem året være med til at skabe rammerne om endnu en dejlig golfsæson.  

Brug hjemmesiden til at holde dig orienteret om hvad der sker i Roskilde Golf Klub.  

  

Rolig generalforsamling 

Torsdag d. 27. marts blev klubbens årlige generalforsamling afholdt i klubhuset. Det blev en rolig en af slagsen, uden 
større debat. Formanden kunne fortælle om et nyt sponsorat med Roskilde Bank for de næste tre år, ligesom han lagde 
op til endnu et visionseminar i begyndelsen af 2009.  

Regnskabet og budgettet blev godkendt, ligesom de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, alle blev genvalgt.   

  

Endnu et flot miljøregnskab fra Roskilde Golfklub 

Klubbens miljøregnskab for 2007 ligger nu på hjemmesiden. Det er interessant læsning. Roskilde Golf Klub var blandt de 
første golfklubber, som udgav et miljøregnskab. Siden 1999 er der foretaget målinger på forbrug af  gødning,  af 
bekæmpelsesmidler, af vand, energiforbrug, m.m. Ligeledes er der foretaget registrering af al affald samt bortskaffelsen 
heraf.  

Miljøregnskabet viser klart, at der anvendes langt mindre gødning og pesticider på vores golfbane end i et landbrug. 
F.eks. anvender klubben kun 16,8 kg. NPK gødning per ha golfbane. På  landbrugsjord med vinterbyg er den tilladte 
gødningsmængde 236 kg på det samme areal.  

Læs selv alle detaljerne om klubbens miljøforholdsregler her.  

  

Formanden har ordet 

- Jeg er blevet imponeret over den store frivillige arbejdsindsats som godt 80 personer præsterer i vores  klub, siger 
Aksel Nissen, da vi en vinterdag har sat ham stævne for et kort tilbageblik på hans første år som formand i Roskilde Golf 
Klub. Uden denne indsats ville det være svært at opretholde det aktivitetsniveau vi har, og jeg ved, at det er noget som 
andre golfklubber misunder os.  

Uden at forklejne andre, er jeg særlig glad for det arbejde som udføres for vores juniorer og for mikroerne. Det er jo dem, 
der er fremtidens voksne medlemmer. Vi ved alle, at der er en høj gennemsnitsalder blandt klubbens seniorer. Derfor er 
det vigtigt, at vi får fat i den yngre aldersgruppe og får dem til at interessere sig for vores fælles sport.  I bestyrelsen er 
der enighed om at der også skal bevilges de nødvendige penge til bl.a. trænerindsats for at fastholde de unge.  

I det forgange år har bestyrelsen brugt mange ressourcer på vandproblemerne på vores bane. Der er foretaget 
niveaumålinger, der er sket oprensning af grøfter, der har været kontakt til Roskilde Kommune og Odsherred Skovdistrikt 
(de har ansvaret for skoven mellem hul 11 og 15). Det har kostet tid og penge, men det har været nødvendigt for at sikre, 
at vi får etableret den rette plan for at klare vandproblemerne. Heldigvis har vi mødt stor velvillighed hos de offentlige 
instanser. Gennem en række år har vi lyttet til deres ønsker.  

- Vi har været en af de første golfklubber med et komplet miljøregnskab og vi har værnet om naturen på vores bane. Det 
har skabt goodwill.  

I bestyrelsen bruger vi også en hel del tid på at tænke fremad. Her støtter vi os i høj grad til den visionsrapport, der blev 
udarbejdet af klubbens medlemmer for fire år siden. Et stort ønske er at få udbygget par 3 banen til en ratet 
korthulsbane. Men det kræver mere jord. Desværre nåede vi ikke til enighed med ejeren af jorden mod nord mellem 

http://www.roskildegolfklub.dk/index.php?id=1731#c4199
http://www.roskildegolfklub.dk/index.php?id=1631#c4610


banen og Boserup Skov. Vi undersøger løbende andre muligheder. Det er noget som tager tid, og når det bliver aktuelt 
vil det koste penge. Jeg kunne godt ønske mig, at vi løbende sparede op til en udbygning af banen, således at der var 
penge i banken, når det rette tilbud forelå. Men det kræver opbakning blandt medlemmerne, og det skal naturligvis 
drøftes på en generalforsamling.  

Vi har også en drøftelse af udnyttelsen af den eksisterende bane i bestyrelsen. Mange medlemmer klager over, at der 
aldrig er plads på banen, når de vil spille. Men faktum er, at der er mange tidspunkter, hvor banen er næsten tom. Vi 
mangler reelle data om belastningen. Det vil vi prøve at få indsamlet.  

Som jeg nævnte i starten af vores snak fungerer klubben godt bl.a. takket være den store, frivillige arbejdsindsats, men 
jeg synes også, at vi har fået opbygget en god stab af medarbejdere i klubben. Selv får jeg stor støtte af sekretariatet, og 
vores greenkeeperstab sørger for en meget velholdt bane. Vores nye restauratør har også betydet meget for klubben i 
2007. Både klubbens medlemmer og klubbens gæster nyder godt af Niels og Sannes indsats. Alt dette er med til at 
udbygge det gode klubliv vi har i Roskilde Golf Klub.  

Jeg synes det har været et spændende år som formand, og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde i bestyrelsen i de 

kommende år siger Aksel Nissen som afslutning på vores snak. 


