
Resume af generalforsamlingen i Roskilde Golf Klub torsdag den 27. marts.  
 
Der var rekorddeltagelse i årets generalforsamling. 182 medlemmer var mødt op, og de medbragte 
endda 42 fuldmagter. Det var naturligvis de nye tidsbestillingsregler, der havde skabt den store 
interesse. 
 
Efter de sædvanlige indledende procedurer gav dirigent Niels Krüger ordet til formanden. Jan 
Eriksen henviste til den udsendte beretning og nævnte, at han ville supplere med 5 punkter: 
 

1. Tak 
2. Kommunikation og blokeringer 
3. DGU 
4. Fremtidsplaner 
5. To glædelige oplysninger    

 
Takken blev rettet til de mange, som gennem deres arbejde og økonomiske bidrag er med til at få 
klubben til at fungere så godt som den gør. Det er klubbens ansatte, det er alle de frivillige i udvalg, 
det er hjælperne som tager et nap ved f.eks. Golfens Dag, det er mentorer og ikke mindst de mange 
sponsorer, som med deres støtte er medvirkende til at økonomien kan hænge sammen. 
 
Formanden fortalte, at bestyrelsen vil arbejde på at forbedre kommunikationen i klubben. Der vil 
bl.a. blive afholdt 2 årlige møder med alle udvalgsformænd. Bestyrelsen havde modtaget mange 
henvendelser om belægningen på banen, ud fra dette grundlag besluttede bestyrelsen, at ændre 
regler for tidsbestilling og fortrinsretter til sæsonopstarten. Dette skabte en større debat i klubben, 
bestyrelsen har lyttet til debatten, hvorfor der igen indføres fortrinsret, men nu i et begrænset 
omfang. De nye regler vil blive evalueret i løbet af juli måned og bestyrelsen er indstillet på, at der 
kan ske tilpasninger. 
 
Klubben har indledt et udvidet samarbejde med DGU, bl.a. ved at deltage i projektet ”Golfspilleren 
i Centrum”. 
 
Formanden omtalte de ønsker bestyrelsen har for den videre udvikling af klubben. Herunder 
 

• Udbygning af Par-3 banen og et udvidet samarbejde med Roskilde Tekniske Skole. 

• Modernisering af personale faciliteterne på Gedevadgaard. 

• Forbedrede træningsfaciliteter. 

• Forbedret baneservice/starterfunktion. 

• Modernisering af klubbens vedtægter 

• Ønsker om forbedret indretning af klubhuset 
 
Ligeledes opfordrede formanden også alle erfarne medlemmer til at tage godt mod de nye 
medlemmer og til at hjælpe dem til bedre adfærd på banen. Der ville også blive arrangeret et par 
regel- og etik møder i løbet af året. 
 
I forbindelse med låneomlægning i 2011 ydede Nykredit en udvidelse af klubbens lånebehov med 
kr. 1 million til brug for køb af Driving Range, denne handel er nu ved at blive effektueret og pr. 30. 
april 2014 ejer klubben de ca. 5 Ha, prisen blev kr. 783.000,00. 
 



Afslutningsvis havde formanden den glæde, at udnævnte Erling Høyer til klubbens andet 
æresmedlem. Erling har været med fra klubbens start i 1973 og har i de 41 år været aktiv i både 
matchudvalg og stået for Herredagen i 22 år. Formanden overrakte blomster og bevis til Erling 
Høyer, som fik en stor applaus fra alle fremmødte. 
 
Beretningen afførte en god og konstruktiv debat om emnerne: 
 

• Fortrinsretter 

• SGO ordingen 

• Kommunikation 
 
Og blev derefter godkendt af de 182 medlemmer der var mødt med i alt 42 fuldmagter. 
 
Lars Søndergaard gennemgik klubbens økonomiske status. I 2013 havde klubben et overskud på 
157.000,- hvilket var mindre end budgetteret. Den store afvigelse var feriepenge forpligtigelse i 
forbindelse med klubbens tidligere trænere. Og årsrapporten blev godkendt. 
 
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2015 blev vedtaget. 
 
På valg til bestyrelsen var Lars Søndergaard og Torben Madsen der begge var villige til genvalg. 
Bestyrelsen ønskede at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til 7, hvorfor bestyrelsen 
indstillede Niels Yde til nyvalg. Herudover blev Brian Harder og Michael Donstrup foreslået. Den 
skriftlige afstemning viste, at Torben Madsen blev genvalgt og Brian Harder og Michael Donstrup 
blev nyvalgt. 
 
Årets Ildsjæl 2013 blev præsenteret af Bent Østergaard. Titlen gik til Cäte Kloster der igennem 
flere år har udført et kæmpe arbejde i Damedagen, altid med et smil og en kæk bemærkning.  
 
Endelig blev Freddy Falk og Ole Filtenborg valgt som suppleanter og RIR revision blev nyvalgt 
som revisor. 
 
Generalforsamling sluttede med eventuelt, her var der blandt andet bemærkninger til rygerummet 
og hunde på banen. 


