Referat af generalforsamling
Torsdag den 27. marts 2014
(182 fremmødte, 42 fuldmagter)
Formand Jan Eriksen bød velkommen til de fremmødte på årets ordinære generalforsamling.
Formanden præsenterede og bød klubbens nye golfmanager Thomas Wichmann velkommen, derpå
blev klubbens nye restaurationsforpagtere Pia og Flemming budt velkommen.
Punkt 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Niels Krüger, der var ingen andre forslag og Niels Krüger blev valgt med
akklamation.
Dirigent Niels Krüger konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
Dirigent Niels Krüger henviste til bestyrelsens skriftlige beretning, der blev udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen og fortalte at Formand Jan Eriksen ville supplere denne.
Punkt 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed.
Formand Jan Eriksen ønskede i sin mundtlige beretning at supplerer med 5 punkter, på bestyrelsens
vegne.
De 5 punkter: Tak, kommunikation og blokeringer, planer for fremtiden, Roskilde Golf Klub og
DGU samt 2 glædelige ting og en afslutning.
Tak
Formand Jan Eriksen takkede de fremmødte, takkede for den store frivillige indsats der ydes i
klubben, takkede klubbens udvalg, greenkeeperne, klubbens head pro, sekretariatet og restauranten.
Der var også tak til bestyrelseskollegaerne som gennem det forgangne år har forsøgt at sætte en
nyvalgt formand ind i en golfklubs virke og sidst men ikke mindst blev klubbens sponsorer takket.
Kommunikation og blokeringer
Formand Jan Eriksen havde konstateret at kommunikationen fra bestyrelsens side, ikke havde været
god nok og sagde at kommunikationen skal blive bedre i dette år. Det er bestyrelsens intension, at
afholde mindst 2 årlige møder med udvalgsformændene og der skal gøres mere for at få golfklubben
til at fungere så godt som overhovedet mulig.
Bestyrelsen har på baggrund af en del henvendelser om belægning af banen, ændret starttiderne pr.
time fra 6 til 8, derudover forsøgsvis prøvet at fjerne de faste blokeringerne for klubberne i klubben.
Formanden fortalte, at formålet med fjernelse af blokeringerne i virkeligheden var et forsøg på at
servicere både udefra men først og fremmest indefra ved at give fortrinsretter. Klubberne i klubbens
medlemmer fik eneret på ”deres” ugedags tidligere faste blokeringer indtil 2 dage før spilledagen,
hvorefter ikke bookede tider ville blive frigivet. Der var blevet afholdt et informationsmøde med
udvalgsformændene omkring ovenstående, hvor herredagen desværre ikke var repræsenteret, da
udvalget på dette tidspunkt var uden formand, dette afstedkom desværre en manglende varsling.
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Efter førnævnte informationsmøde modtog bestyrelsen endnu flere henvendelser med
konstruktive forslag til banens belægning. Bestyrelsen lyttede og besluttede at genindføre tidligere gældende blokeringer, dog i et begrænset omfang. De nuværende
blokeringer vil blive evalueret sammen med udvalgsformændene til sommer. Formand
Jan Eriksen lovede, at såfremt den kommende evaluering giver anledning til ændringer,
så bliver blokeringerne lavet om.
Formand Jan Eriksen fortalte af klubbens sociale liv er enestående, klubberne i klubben er med til at
sikre det sociale liv, men de kan også hæmme det sociale liv. Formanden gav et eksempel med de
fastholdte boldrender i weekender og på helligdage, her appellerede han til at boldrenden skal bruges
som tiltænkt dvs. spillerne står klar og går ud når deres bold ligger forrest. Ingen bør bruge
boldrenden som en indirekte blokering.
Formand Jan Eriksen regner med at alle klubbens medlemmer er indstillet på at gøre noget for det
sociale liv i klubben, så han bad om, at medlemmerne spurgte sig selv: ”Er vi tolerante nok? Tager vi
folk med i en 4-bold? Lukker vi nok igennem”? Formand Jan Eriksen appellerede også til at alle
udviser mere tolerance på banen og at man accepterer hinanden.
Formanden havde fået en henvendelse vedrørende klubbens SGO ordning. Henvendelsen gik på, at
ordningen blot tillader mange ”gratis” runder, der optager banen i Roskilde GK. Formand Jan
Eriksen oplyste derfor fakta tal; i 2013 var der 104 Roskilde GK medlemmer tilmeldt ordningen, de
spillede tilsammen 912 runder på de andre SGO golfbaner. Roskilde GK har i samme tidsrum haft
besøg af 825 SGO spillere, et netto på knap 100 færre runder.
Formanden afsluttede punktet – kommunikation og blokeringer - med at fortælle at Roskilde GK er
en medlemsklub og ikke en eliteklub, selvom 2 af årets rapporter tilkendegiver, at 2013 har været et
år med forrygende præstationer fra klubbens spillere. Men det er en vedtagelse, at der stiles efter at
Roskilde GK skal være en klub for medlemmerne og ikke en klub, der kommer til at betale en
fuldtidsprofessionel på Europa Touren.
Planer for fremtiden
Formand Jan Eriksen fortalte om de planer bestyrelsen har lagt for klubben, i forhold til budgettet og
klubbens økonomi.
Formanden startede med banen, hvor der i 2013 kom et forslag fra medlemmer af herredagen om
ændring af nogle huller, et udvalg blev sammensat og efter behandlingen af det indkomne forslag,
har bestyrelsen henvendt sig til en banearkitekt for at få en professionel vurdering. Det er
bestyrelsens tanke - når økonomien findes - at udnytte klubbens greenkeepere til at udføre
eventuelle ændringer for at holde omkostninger nede.
På klubbens par 3 banen ligger hullerne rigtig tæt. Bestyrelsen kunne rigtig godt tænke sig at få en
ratede par 3 bane – en intermediate bane – hvor det vil være muligt at få reguleret sit handicap.
Domsognet ejer noget jord omkring golfklubben, en del af denne jord sælges til Roskilde Tekniske
Skole, der uddanner greenkeepere. Formand Jan Eriksen har talt med Roskilde Tekniske Skole om et
konkret samarbejde. Tanken er, at et af par 3 banens oprindelige huller bliver nedlagt og at banen
bliver udbygget med 2 huller på jorden langs banens hul 8. Med 10 huller på par 3 banen kan
Roskilde Tekniske Skole altid have et hul som deres greenkeeperelever kan øve sig på. Bestyrelsen
håber på et samarbejde i stil med det klubben har med Roskilde Lystfisker Klub. Bestyrelsen ønsker
også at etablere et samarbejde med Statsskovvæsenet om anlæggelse af skiløjper, så vinterens
skiløberne bliver ledt uden om banens greens.
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Formanden fortalte, at træningsanlægget er meget højt prioriteret i bestyrelsens fremtidsplaner. Bestyrelsen skal derfor i dialog med klubbens chefgreenkeeper Nick Bosholdt
og klubbens head pro Lasse Frølich, som har klare ønsker i f m forbedringer på træningsanlægget. Dette projekt kræver selvfølgelig også økonomi, her er det ligesom tidligere omtalt
tanken at bruge klubbens egne greenkeepere, for at holde omkostningerne nede.
Bestyrelsen ønsker også en dialog med klubbens baneservice, for måske at få indført starterservice
på formiddage i weekenderne, for at få spillerne samlet i flere 4-bolde.
Formanden fortalte, at bestyrelsen havde tænkt på en ny indretningen af klubhuset: Såfremt
klubhuset får en ny indgang, kan den lange gang ”afskaffes”, en sådan ombygning vil dog kræve en
meget stor investering.
Bestyrelsen ønsker også at forbedre forholdene for de ansatte på greenkeepergården, da klubbens
maskiner faktisk har bedre vilkår end greenkeeperne.
Formanden sagde, at klubbens vedtægter skal revideres, så bestyrelsen bl.a. er forpligtet til at
meddele medlemmerne om hvornår der er deadline i f m forslag til behandling på
generalforsamlingen. Vedtægterne trænger ifølge formanden generelt til en gennemgang.
Formand Jan Eriksen forklarede, at bestyrelsen har det princip, at man må sætte tæring efter næring.
Hvis greenkeeperne skal frigøres til bestyrelsens planer, vil der være brug for frivillige blandt
medlemmerne til nogle opgaver, det kunne f.eks. være at klippe på parkeringspladsen, rundt om
klubhuset etc. Da Roskilde GK er en rigtig miljøvenlig klub, er der på greens begyndt at komme
vejbred op, her kan man ved en fælles frivillig indsats gå greens igennem, så de uønskede vækster
bliver fjernet. Klubben vil selvfølgelig efterfølgende give mad og en øl. Bestyrelsen vil satse mere på
de frivillige.
Det er bestyrelsen magtpåliggende at have succes med hensyn til fastholdelse af nye medlemmer og
sponsorer, da disse først og fremmest er grundlaget for klubbens økonomi.
Formanden takkede de medlemmer som gjorde en indsats i forbindelse med Golfens Dag, som var en
fantastisk succes med fastholdelse af 90 % af de tilmeldte prøvemedlemmer.
Roskilde Golf Klub og DGU
Relationen mellem DGU og Roskilde GK er udbygget og klubben er tilmeldt projekt ”Golfspilleren i
centrum”. Medlemmer og gæster vil derfor blive kontaktet og få mulighed for at give deres mening
tilkende omkring klubben. Således at bestyrelsen får et bedre materiale til at vurdere, hvor der skal
sættes ind og hvor procedurer evt. skal ændres. Måske vil bestyrelsen allerede næste år kunne
fremlægge nogle af resultaterne fra projektet. Yderligere information kan findes på DGU’s
hjemmeside.
Formanden og næstformanden fra bestyrelsen har netop deltaget i DGU’s repræsentantskabsmøde,
hvor formanden stod for et af de 4 indlæg. Roskilde GK skal være vært for DGU’s regionalmøde til
efteråret og formanden har derudover fået fornøjelsen af at være med i komiteen, der uddeler DGU’s
miljøpris.
Roskilde GK er nu den 8. største klub i Danmark (sidste år lå klubben nr. 11), fremgangen
skyldes at vi i Roskilde GK har evnet at fastholde medlemmer i forhold til visse andre
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klubber. Dertil skal siges, at Læsø GK er en af Danmarks største klubber, så i virkeligheden
ligger Roskilde nok som nr. 7.
2 glædelige ting og en afslutning
Formanden fortalte at Roskilde GK nu kan opfylde en forpligtelse klubben indgik i 2002, da
klubben lavede en forpagtningsaftale med Domsognet. Når Domsognet ønskede at sælge
jorden som klubbens drivingrange ligger på, skulle klubben overtage jorden. Dette blev
bekræftet ved en låneoptagelse som generalforsamlingen sagde ja til i 2011. Der blev optaget
et lån på 1 million til køb af jorden, de 5 hektar jord er nu fastsat til kr. 783.000, kr. 217.000
lavere end det budgetterede. Prisen er kr. 160.000 pr. hektar og den er fastlagt, den kan ikke
forhandles.
Bestyrelsen ønskede at hædre et af klubbens medlemmer. Præsentationen af medlemmet indeholdt
bl.a. følgende fakta: Han var med fra start i 1973, han har siddet i matchudvalget fra 1988 til 1992 og
igen fra 2008 til 2012. Han har 20 års jubilæum i herredagsudvalget. Han har været husudvalgets
eneste medlem fra 2003 og sidder stadigvæk i det. Han er en institution i klubben, altid hjælpsom,
altid villig til at give et råd og mangler der en matchleder er han altid parat. Det var formanden en
fornøjelse, at præsentere klubbens nyeste æresmedlem Erling Høyer.
Efter overrækkelse af blomster og diplom holdt Erling Høyer en takketale til både bestyrelsen og alle
medlemmerne.
Formand Jan Eriksen opfordrede til slut alle om at møde op og deltage i forretningsfører Peter E.
Pedersens afskedsreception fredag d. 11. april.
Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller
spørgsmål til bestyrelsens beretning og supplerende beretning.
Forsamlingen havde efterfølgende en del kommentarer og spørgsmål til bestyrelsens holdning til:
Klubbens sponsorer, bestyrelsens ”fratagelse” af faste blokeringer for klubberne i klubben, SGO
ordningens belægning af Roskilde GK bane, tidsbestilling og boldrender generelt, flytning af
medlemsforum til hjemmesidens forside samt bestyrelsens evne til at lytte til medlemmernes ønske.
Formand Jan Eriksen svarede, at bestyrelsen altid vil lytte og tage kritik til sig. Bestyrelsen vil
reagere på de henvendelser den modtager, og alle bestyrelsens tiltag bliver lavet i bedste mening, for
at klubben kan blive bedre for alle medlemmer.
Dirigenten Niels Krüger spurgte efterfølgende forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer
eller spørgsmål til bestyrelsens skriftlige og mundtlige supplerende beretning.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. Den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge.
Kasserer Lars Søndergaard fremlagde regnskab for året 2013. Årets overskud blev på kr. 157.000 en
del mindre end det budgetterede beløb på kr. 373.000. Klubbens indtægter var nogenlunde som
budgetteret men udgifterne blev en del større i alt kr. 200.000. Kasseren redegjorde for årets ekstra
omkostninger og udviklingen i klubbens indtægts- og udgiftskilder blev belyst. Bestyrelsen
vil i det kommende år prøve at få indtægterne til at stige mere end udgifterne. Kasseren
fortalte at en del af de fremtidsplaner som formanden fremlagde i sin mundtlige beretning
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er indlagt i et 5 års budget, som bestyrelsen arbejder ud fra. Kasseren konkluderede at
økonomisk går det stadigvæk godt for klubben.
Forsamlingen stillede spørgsmål til årets ekstra udgifter i ”sports- og eliteafdelingen”
herunder feriepengeomkostninger – kasserer Lars Søndergaard besvarede spørgsmålene.
Nogle medlemmer ytrede ønske om at få regnskabets specifikationer vedhæftet i f m
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var yderligere bemærkninger, kommentarer
eller spørgsmål til regnskabet 2013.
Regnskabet 2013 med decharge blev godkendt.
4. Budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af medlemskontingent.
Kasserer Lars Søndergaard fremlagde budgettet for året 2014, samt bestyrelsens forslag til
kontingentsatser for året 2015. Året 2014 er budgetteret med et overskud på kr. 400.000.
Kontingent 2015:

Seniorer
Ungseniorer
Juniorer
Mikroer
Par-3
SemiFlex

kr. 6.900
kr. 3.450
kr. 1.500
kr. 500
kr. 2.000
kr. 3.000

Der blev stillet enkelte spørgsmål fra salen samt foreslået en kontingentnedsættelse for par 3 bane
medlemmer til kr. 1.500 årligt, for at forsøge at åbne en ”fødekæde” fra par 3 banen til 18-hullers
banen.
Ændringsforslaget til kontingentsatserne gik til afstemning ved håndsoprækning. Bestyrelsens
forslag for medlemskontingent for året 2015 blev godkendt.
Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller
yderligere spørgsmål til budgettet 2014.
Budgettet for 2014 blev godkendt.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:
Der var ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelsen.
Den lokale ildsjælspris skulle igen i år uddeles af dens stifter Bent Østergaard. Efter en kortere
beskrivelse og begrundelse for valget af medlemmet, kunne Bent Østergaard afsløre at årets
ildsjælspris modtager er Cäte Kloster.
Cäte Kloster fik under stor akklamation overrakt ildsjælsprisen samt blomster.
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6. Valg af formand hvert andet år:
Jan Eriksen blev valgt i 2013 og er derfor ikke på valg.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var Lars Søndergaard og Torben Madsen (begge var villige til genvalg).
Bestyrelsen ønsker at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 7, hvorfor bestyrelsen
indstillede Niels Yde til nyvalg.
Der var herefter en kort debat om begrundelsen for bestyrelsens ønske om at udvide til 7
bestyrelsesmedlemmer.
Dirigent Niels Kryger spurgte, om der var andre forslag til bestyrelseskandidater.
Brian Harder ønskede at stille op til bestyrelsen.
Michael Donstrup blev indstillet fra salen, og til det takkede han ja.
Fra salen blev det foreslået, at de opstillede kandidater præsenterede sig og fortalte om deres
holdninger til f.eks. SGO ordningen, flere starttider pr. time, klubber i klubben samt til klubbens
tidsbestillinger og boldrender.
Der var således 5 opstillede kandidater til 3 bestyrelsesposter. De 5 opstillede kandidater
præsenterede sig selv og fortalte delvist om deres holdninger til de punkter, der kort forinden
var blev spurgt til.
Generalforsamlingen gik derefter til skriftlig afstemning.
Der blev afgivet i alt 195 stemmer, og resultatet af afstemningen blev som følger:
Michael Donstrup
Torben Madsen
Brian Harder
Lars Søndergaard
Niels Yde

148
141
127
104
37

stemmer
stemmer
stemmer
stemmer
stemmer

Dirigenten konstaterede at Torben Madsen blev genvalgt og Michael Donstrup samt
Brian Harder blev nyvalgt til bestyrelsen.
Dirigenten gjorde opmærksom på at bestyrelsen vil konstituere sig efterfølgende.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter:
Bestyrelsen foreslog genvalg af Freddy Falk.
Ole Filtenborg ønskede at opstille til den ledige plads som bestyrelsessuppleant.
Freddy Falk og Ole Filtenborg blev valgt.
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9. Valg af statsautoriseret revisionsfirma eller registreret revisionsfirma:
Bestyrelsen anbefalede nyvalg af RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt.
10. Eventuelt
Dirigent Niels Krüger spurgte om der var nogle der ønskede ordet under eventuelt.
Følgende emner ønskede forsamlingen, at bestyrelsen skulle behandle og tage stilling til:
•
•
•
•

Afskaffelse af ”rygerummet”
Tilladelse til at medbringe hund på banen
Efterladte cigaretskodder og øldåser på banen
Rydning samt vedligeholdelse af Skjoldungestiens oprindelige anlagte spor (i skovkanten ved
hul 5 og fra skovens afslutning til Hørgården).

Bestyrelsen blev også spurgt om klubben stadigvæk har et baneudvalg.
Formand Jan Eriksen lovede at alle forslagene var noteret og ville blive behandlet.
I forbindelse med spørgsmålet vedrørende baneudvalget blev det oplyst at Flemming Hvid Hansen er
bestyrelsens baneansvarlige. Når bestyrelsen får en konkret henvendelse med ide til ændring af
banen, nedsættes der et udvalgt hvor forslagsstilleren bl.a. deltager.
Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var yderligere bemærkninger, kommentarer
eller spørgsmål.
Dirigent Niels Krüger konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet.
Formand Jan Eriksen, takkede for fremmødet til en meget stor generalforsamling, og glædede sig
over 195 afgivne stemmer i f m valg til bestyrelsen. Formanden mindedes, at 2013 var året hvor
klubben fejrede sit 40 års jubilæum med en enorm deltagelse, han håber og tror på at
Roskilde GK kan blive endnu bedre, så man med endnu større fornøjelse kan fejre klubbens 50 års
jubilæum. Formanden appellerede til, at flere kvindelige medlemmer stiller op til bestyrelsen.
Forsamlingen blev mindet om, at når golfens hovedsæson går i gang pr. 1. april, vil restauranten få
udvidet åbningstider.
Da forretningsfører Peter E. Pedersen efter 9 års tjeneste har valgt at trække sig for at gå på pension,
opfordrede formanden igen til deltagelse ved afskedsreceptionen d. 11. april, kl. 13.00 - 15.00,
Formanden takkede dernæst dirigenten for at have ført klubben gennem den ordinære
generalforsamling i god ro og orden, han takkede også afgående bestyrelsesmedlem Lars
Søndergaard for den store indsat, han gennem årene har ydet i bestyrelsen. Til slut blev de opstillede
kandidater til bestyrelsen takket og de nyvalgte kandidater blev ønsket velkommen.
Dirigent Niels Krüger

Referent Helle Nørregaard Holmquist
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