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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

DEN 30. JANUAR 2014 

 

Til stede:  Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Torben Madsen, Bo Sponholtz og Peter Peder-
sen. 

Afbud: Jan Grønbech og Flemming Hvid 

 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. 

 
Dagsordenen blev tilføjet et punkt under aktuelle sager: Orientering fra DGU.  

 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. oktober 2013. 

 

Referatet blev godkendt. 
 

Udestående punkter: 

 

a. Hastigheds begrænsningsskilte 
Skiltene er taget ned, bliver eventuelt erstattet med et ”Vis hensyn” skilt. 
 

b. Kontrol af udlån af Golfbiler 
Da problemet faktisk kun eksisterer på herredage (onsdage), lægges der op til   
at den nye ledelse af Herredagen finder en løsning på problemet. 
 

c. Oversigt over frikontingenter 
Oversigten blev udleveret, listen indeholder kun medarbejdere i klubben. Lars 
bemærkede at frikontingent, er skattepligtigt for den enkelte medarbejder. Bo 
undersøger. 
 
 

3. ØKONOMI 

 

Årsrapport 2013: 
 
Det udsendte udkast til årsrapport 2013 blev kommenteret. Den endelige årsrap-
port udsendes så snart den foreligger fra revisionen. 
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Budget 2014: 
 
Det udsendte budget blev gennemgået. 
 
Medlemsudviklingen: 
 
Vi er pr. d.d. 106 ungdomsspillere, 24 ung-seniorer, 816 seniorer, 208 Par-3 og 364 
semiFlex medlemmer. 
 

 
4. BANEN OG BYGNINGER 

 

 

Vi har søgt om, at komme i betragtning til gratis energi tjek af klubbens ejendom-
me gennem Grønt Plus, der er et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Roskilde 
Forsyning og Erhvervsforum. 
 
El forbruget i klubhuset er faldet med 6 % i forhold til 2012, mens faldet på Ras-
mussens Hus m.m. er på 3 %. 
 
JE kunne oplyse, at der igen er forsøgt kontakt til banearkitekt Line Mortensen, i 
forbindelse med eventuelle ændringer på hul 4. 
 
 
 

 

 

5. Sport og Elite 

 

Andreas H. Sørensen har meldt sig ud af klubben (skal formentlig spille i Kokkedal) 
og en af klubbens nye damespillere Anne Sofie Siebuhr er i lykkelige omstændighe-
der.  
 
Fredag den 30. januar 2014 deltager klubbens U19A juniorhold i Roskildes Idræts-
fest, hvor de hyldet for deres DM i 2013. 
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6. AKTUELLE SAGER 

 

a.  Orientering om møde med DGU omkring ejendomsskat 
DGU havde inden mødet haft mulighed for at se JE`s forslag til brev til kommu-
nen, og det indeholdt de rigtige emner. Nu er det vigtigt, at vi finder den rigtige 
person på kommunen og undersøger om der er andre foreninger i kommunen 
der får nedslag i ejendomsskatte betaling. PEP og LS er ansvarlige. 
 
b.  Mail fra medlem 
Peter besvarer mailen og informere om, at klubben ikke ønsker at indgå sam-
spilsaftale med Harekær.  
 

c.  Mail fra medlem: 
Medlemmet er ikke enig med bestyrelsen i beslutningen om, at indføre 7 minut-
ters intervaller i tidsbestillingen. Peter besvarer mailen og bestyrelsen er enige 
om, at man afprøver dette. Endvidere opfordres der til at man afholder kam-
pagner for at fremme det hurtige spil på banen, dette vil bestyrelsen meget 
gerne deltage i og medlemmet vil blive tilbudt at arrangere sådanne kampagner 
i fællesskab med klubbens pro. 
 
d. Workshop den 1. marts 2014 (Golfspilleren i Centrum): 
LS og BS kan muligvis deltage i seminaret hos DGU lørdag den 1. marts. 
 
 
e. Orientering om DGU aktiviteter: 

• Deltagere på repræsentantskabsmødet: JE og LS + eventuelt en ekstra 
deltager. JE skal på tema mødet fredag aften holde indlæg om ”Anbefalin-
ger til God Klubdrift”. 

• Golfens Dag: Roskilde Golf Klub er tilmeldt (afvikles den 27. april 2014.)  
• ”Made in Denmark” – Creating Golfers: I forbindelse med afviklingen af 

Europatur turneringen ”Made in Denmark” er DGU kommet med et forslag 
til hvordan klubberne kan udnytte den eksponering golfsporten får i for-
bindelse med turneringen. Det oplæg er vi ikke særlig tilfredse med og Pe-
ter kontakter DGU. 
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7. UDVALG: 

 

Informationsudvalg: 
  

TM anførte, at der stadig er sponsorer der ikke er på hjemmesiden. Peter un-
dersøger. 
 

 
Markedsføring: 
 
 Ingen bemærkninger. 
 
 
Erhvervs- og Sponsorudvalg.: 
 

Der er indgået ny aftale med Roskilde Kopi og Print. 
 

 
Matchudvalg: 

 
Der er møde i udvalget den 5. februar og Bo ønsker, efterlysning af nye med-
lemmer til udvalget. 
 
DIBS betaling (betaling af matchfee med betalingskort via nettet) indføres in-
den årets 1. match og matchfeen øges jf. tidligere til kr. 100,00, stigningen 
skal være med til at betale omkostningerne med DIBS systemet. 

 
 

8. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE: 

 

• JE har haft kontakt til Boserup Skov, som er meget interesseret i et sam-
arbejde omkring udlægning af langrends løjper. 

• Vi fastholder, at udmeldelse skal ske i henhold til klubbens vedtægter. 
 

 
Næste møde er torsdag den 27. februar kl. 18.30. 
 
Referent: Peter E. P. 


