
Kære medlemmer, 
 
Først og fremmest ønskes i et Godt Nytår. 
 
Det er altid forbundet med en vis ærefrygt at entre et nyt år.  
For det første forventningen til et nyt ubrugt år, for det andet  
status over det forgangne, hvad nåede jeg osv. 
I sammenhæng med golfen er der sikkert et par fortsætter: jeg  
skal deltage i flere matcher, jeg skal have noget mere træning,  
jeg skal måske melde mig som frivillig på golfens dag osv. 
 

 
Vi ser tilbage og fremad, når vi mødes til generalforsamlingen den 26. marts. 
Gik det som planlagt, er der noget der kunne gøres bedre - helt sikkert! 
Har vi planer for det nye år, ja afstemt i forhold til økonomien, men kom og hør 
den 26. marts, hvor aftenen vil blive krydret med Dansk Golf Unions direktør 
Morten Backhausen, som vil fortælle om golfnationens tilstand i vores store 
organisation. 

 
Nytåret er også en skiftedag, hvor nogle forlade klubben og andre kommer til. Velkommen til de 
nye spillere og tak og måske på gensyn til dem der har meldt sig ud. 
Et lille hjertesuk i den forbindelse: Vedtægterne siger ganske klart. at man skal foretage sin 
udmelding senest den 30. november, så husk det! Derudover er medlemskabet med til at danne 
baggrund for økonomien i klubben, hvor budgettet er en af forudsætningerne. Som bestyrelse er 
vi valgt til at overholde og sikre klubbens love og regler gennem vedtægterne. 
 
Indtil nu har det nye år udfordret de vinteraktive på banen  
med så meget vand, at det har været nødvendigt at lukke  
banen i flere omgange. Men det er altid vores chefgreen- 
keeper og det baneansvarlige bestyrelsesmedlems største  
ønske, at der står en superbane, når vi som køerne skal på  
græs. 
Mange af jer har valgt at søge det grønne græs sydpå enten  
på egen hånd eller med Lasse og Martin. 
God fornøjelse, vi andre vil fryde os over stadig mere sollys  
og varme. Det er snart tid til at kigge bag’en og udstyret  
efter så det hele er klar til sæson start. 
 
Rigtig god sæson til Jer alle 
 
Jan Eriksen 
Formand 
Roskilde Golf Klub 

 

 

 


