
Nyt fra Roskilde Golf Klub 
 

December 2015 

 

Dette nyhedsbrev blev sendt ud på mail med billeder og links. Her er informationen samlet i ét dokument. 

 

Kære medlemmer, 

Julen nærmer sig med hastige (golf)slag og snart går vi igen mod lysere tider. Vi skal dog lige have overstået 

juleindkøb og nytårsaften inden sol timerne igen bliver længere. Og inden vi aner af det så er det forår og vi 

kan alle igen nyde det flotte grønne græs. 

I dette medlemsnyt kan du læse om det nye sekretariat og den frivillige hjælp som vi har brug for i klubben, 

om hvad frivillighed betyder vores nye medlemmer og ikke mindst en julehilsen fra klubbens formand. 

God læselyst 

  

  

 

Nyt fra klubben 

Golfklubben har stadig et par ledige bænke, hvor du som sponsor eller som medlem kan få skrevet dit navn 

på bænken. Klik her for at læse mere om mulighederne. 

Kontingentopkrævning for 2015 er nu sat til træk via pbs i starten af det nye år. Alle som betaler manuelt vil 

få tilsendt girokort, som vi skal henstiller til bliver betalt iht. den angivne sidste frist. 

Klubben har i 2014 fået rigtig mange nye medlemmer og i den forbindelse skal lyde et stort tak til de mange 

mentorer og frivillige, som har hjulpet klubben med at give alle nye medlemmer en god start i golfsportens 

verden. Klik her for at læse tak til mentorerne og resultatet af årets arbejde med prøvemedlemmer.  

 

Verdens bedste ulønnede job 

Når sæsonen 2015 skydes i gang bliver det med et nyt og forbedret sekretariat i helt "nye klæder". Vi kan 

bruge din hjælp i sekretariatet i 2015 - vi lover at det er verdens sjoveste og naturligvis bedste ulønnede 

frivillige job. 

 

Tilmelding til Regionsgolf 2015.... 

Roskilde Golf Klub er blandt de mange klubber som årligt og trofast stiller op i Regionsgolfen. Og nu har vi 

mulighed for at stille nye hold til næste år.  

 

Forbud mod at køre i buggy... 

Der er nu lukket for at køre med buggy/golfbil og samtidig er vi også overgået til skulle benytte bærebag på 

golfbanen. Har man en køretilladelse gælder denne kun til trolley/vogn og hjulbredde skal overholdes. 

 



Glædelig jul og godt nytår 

Bestyrelsen, sekretariatet, greenkeeperne, Restaurant Caddie & Co og trænerne ønsker alle medlemmer en 

glædelig jul og et rigtig godt nytår 

Vi glæder os til at se jer i det nye år til endnu en god sæson med masser af dejlige golf oplevelser.  

 

Sekretariatet holder lukket 

Fredag den 12. december og tirsdag den 16. december er sekretariatet lukket for såvel personlige som 

telefoniske henvendelser. Mails bliver besvaret hurtigst muligt derefter. 

Desuden er kontoret ferielukket i perioden fra den 22. december til og med den 4. januar 2015. 

 


