
 
Herredagens årsberetning 2015 
  
Herredagen havde i 2015 170 aktive medlemmer, og heraf var der typisk 110-130 
medlemmer, der spillede hver onsdag. Vi havde 45 ”tider” til reservation, og det 
betyder, at der har været ca. 2,6 spiller på hver tid. 
  
I 2014 blev der indført nye regler for reservation og blokeringer for Klubberne i 
Klubben. Medlemmer af Herredagen var meget utilfredse med de nye regler, og for 
Herredagen startede året 2015 med heftige diskussioner vedr. reglerne for 
reservationer og blokeringer til Herredagen.  Der blev afholdt et medlemsmøde for 
Herredagens medlemmer og repræsentanter for bestyrelsen. Senere blev der afholdt 
et nyt møde med repræsentanter for bestyrelsen. Her fastholdt bestyrelsen de 
fastlagte regler, men lovede evaluering efter ½ år og endelig evaluering efter 1 år. 
 
Der var hurtigt accept af, at spillerne skal reservere og udskrive scorekort på Golfbox. 
Men spillerne var utilfredse med reglen om, at tiderne gives fri 48 timer før 
Herredagens reserverede tider. Det betyder, at green-fee spillere kan reservere 
på ”vore tider”, og det har givet problemer for matcherne. De ”arbejdsramte” spillere 
ønskede større fleksibilitet fra klubben, da de sjældent kan planlægge ankomst til RGK 
for at spille Herredag.  Bestyrelsen fastholdt imidlertid de skitserede regler, men 
lovede at drøfte reglerne endnu engang i bestyrelsen. 
 
Frem til ½ års evalueringen indhentede vi spillernes erfaringer med reglerne for 
reservation. Det var denne gang tydeligt, at det er ”de arbejdsramte”, der er mest 
generet af reglerne. Bestyrelsen ville dog ikke imødekomme spillerne. 
 
Herreklubben ser gerne, at bestyrelsen udviser en større forståelse for ”de arbejds-
ramtes” problemer. 
 
Generelt har vi haft en god sæson med stort fremmøde. Vi har haft øget tilslutning til 
vor forårsafslutning og vor sæsonafslutning. 
 
Vi vil benytte lejligheden til at takke vore sponsorer, som gør det muligt at fastholde 
det meget fornemme præmieniveau, som vi har til sæsonens løbende matcher og de 
to afslutningsmatcher. 
 
Tak til:  Holte Vinlager, Roskilde VinduesCenter v/Michael Donstrup,   

 Murermester Brian Harder, Proshoppen v/Lasse Frøhlich, Behrentz Media 
v/Anders Behrentz, Roskilde Gulvservice v/Christian Bay og Falk Tag & 
Facade v/Freddy Falk. 
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