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Bestyrelsens beretning for året 2015 
Vi kan endnu engang se tilbage på et herligt golf år, hvor vores fantastiske bane har stået flot som aldrig før 

og klubben og banen har summet af liv og aktivitet fra det tidlige forår til langt hen på efteråret. 

Traditionen tro startede sæsonen med den årlige generalforsamling, som dog blev lidt speciel da formand 

Jan Eriksen, næstformand Jan Grønbech og Bo Sponholtz ugen før generalforsamlingen meddelte, at de 

trak sig fra bestyrelsen. Det betød, at rigtig mange medlemmer valgte at møde op på dagen. Da vi rundede 

omkring 150 medlemmer i klubhuset og køen for at komme ind stadig var stor, måtte bestyrelsen 

konstatere, at det ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at afholde generalforsamlingen i klubbens lokaler 

og denne blev aflyst og flyttet til Lynghøjskolen ca. 3 uger senere. 

På generalforsamlingen den 22. april sagde vi således farvel til Jan Eriksen, Jan Grønbech og Bo Sponholtz 

og den nye bestyrelse blev formand Kim Møller Behrend, næstformand Torben Madsen, Flemming Hvid, 

Michael Donstrup, Brian Harder og Jens Krøis. 

På bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen stod det klart, at vi havde én klub med 1500 helt 

fantastiske medlemmer som mere end noget andet gerne ville Roskilde Golf Klub, RoGK – men at 

stemningen blandt store dele af klubben var på nulpunktet. Det var derfor bydende nødvendigt, at vi fik 

forbedret kommunikationen i klubben og ikke mindst startet en dialog i klubben om hvordan vi ønsker 

klubben fremadrettet. Her skal der lyde en stor tak til alle, unge som gamle, for altid at være positive og 

proaktive, når vi har været rundt i klubben og snakke med medlemmerne, klub i klub repræsentanterne, 

udvalgene, de frivillige eller bare når vi har mødtes på banen eller i restauranten. 

Et af de første initiativer til en bedre kommunikation i klubben var vores hjemmesideprojekt som blev skudt 

i gang hen over sommeren. Vi ville i bestyrelsen gerne skabe en ny hjemmeside, som var lettere at 

administrere og hvor der blev sat fokus på hverdagen og aktiviteterne i klubben, samt om muligt skabe et 

frit og åbent diskussionsforum hvor vi som medlemmer har mulighed for at dele vores oplevelser og 

synspunkter med hinanden. Et af målene med projektet var medlemsinvolvering og her skal lyde en stor tak 

til de mange i klubben, som har bidraget aktiv til at gøre hjemmesiden til det fantastiske produkt det er 

blevet. Det var en meget glad og stolt projektgruppe, der i februar måned sammen med 80 – 100 

medlemmer officielt kunne erklære vores nye hjemmeside for åben. 

Evaluering af tidsbestilling og fortrinsretter for Klub i Klubberne, KiK 

Noget af utilfredsheden i klubben har været indførelse af tidsbestilling i Golfbox, hvor blandt andet de 

daglige spillere har haft et stort ønske om at få boldrenden tilbage igen. Vi afholdte en række fælles og 

individuelle møder med KiK hen over sommeren for at få evalueret brugen af tidsbestillingen. 

Sammenholdt med de tilbagemeldinger, som var blevet givet i svarskemaerne fra ”Golfspilleren i Centrum”, 

så er der generel stor opbakning til tidsbestillingen i Golfbox. Bestyrelsen besluttede på sit møde i august at 

fastholde systemet med fuld booking af banen i Golfbox. 

Dette betyder ikke, at alt er fryd og gammen. Vi skal fortsat arbejde på at forbedre systemet og ikke mindst 

få skabt en kultur i klubben, hvor vi respekterer bookningssystemet, hvilket betyder, at vi melder ind, når vi 

kommer og melder fra, når vi ikke kommer. Får vi først skabt en situation, hvor Golfbox afspejler, hvad der 

reelt sker på banen. Så har vi et fantastisk værktøj til at kunne begynde at arbejde med bedre flow på 
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banen såsom bedre information på scorekortene, sammenlægning af bolde i ”prime time”, styring af start 

på rød hhv. gul Tee bare som nogle eksempler. 

Banen 

Som nævnt i indledningen så har anlægget stået rigtigt flot i år, og det på trods af, at det tog lang tid i 

foråret før solen og varmen slog rigtig igennem og hvor vi i lang tid måtte spille med oplæg. Men der er 

ingen tvivl om, at vores tålmodighed og de seneste års investering i topdressing og dræn har båret frugt. 

Ligesom vejret i foråret ikke var helt optimalt, så har vinteren også været hård ved banen og vores træer og 

levende hegn. Der er under den kraftige sne og blæst sket betydelig skade på grene og buske, og vi har haft 

møde med kommunen om situationen, da mange af vores levende hegn er fredet og ikke må røres. 

Kommunen har dog set pragmatisk på situationen og givet dispensation til at få ryddet op i skaderne. 

På banen har vi fulgt vores udviklingsplan og har fortsat renoveringen og dræn af vore bunker. Vi har fået 

flyttet Tee stedet på hul 17, vores indspilsområde har fået etableret en ny stor green. Vi har fået tilladelse 

til at flytte Tee stedet på hul 11 og håber etableringen er på plads til sæson 2016. Vi fik etableret vores nye 

vaskeplads og endnu engang udvidet antallet af skabe i bagrummet. 

Desværre blev vores overdækning af udslagsmåtterne på drivingrangen ikke godkendt af kommunen med 

henvisning til den ret skrappe lokalplan, der ligger for området. Det var en stor skuffelse for os alle, da 

dette er et stort ønske. Vi håber med god dialog, at kunne påvirke kommunen til at dispenserer for 

lokalplanen og få skabt den overdækning som kan stimulere vintertræningen. 

Det sportslige 

Eliten har spillet en rigtig flot sæson med gode placeringer og forbliver for alle hold i deres respektive 

rækker. Vi kan også sige tillykke til to danmarksmestre, Jan Birger i seniorrækken og Martin Hansen i 

Parkgolf. 

Vores Regionsgolfhold har præsteret flotte resultater i sæsonen og veteran A vandt, ved landsmesterskabet 

i Vejle DM, efter en spændende og medlevende kamp, fortjent 6-5 sejr over Nordvestjysk golfklub. 

Stort tillykke til holdkaptajn Per Olivarius, Birthe Nielsen, Irene Matthiesen, Torben Madsen, Ulrik 

Wesselhoff og Aksel Kindall. 

Den 4. oktober lagde RoGK bane til afvikling af året handicap DM, som for første gang blev afviklet under 

DGU, tidligere har det været et Dansk Handicap Union arrangement. Vores lokale helt Hans Møllegaard 

vandt selvfølgelig DM titlen i sin række, og kunne ved samme lejlighed modtage et flot diplom af DGU, som 

bevis på Hans’s store arbejde med golf for handicappede. RoGK er blevet udpeget som DGU ressourceklub.  

Ovenstående mestre blev indstillet til hæder ved den store RIU sportsfest i Roskilde hallen i januar måned. 

Det blev desværre ikke til priser denne gang. Men danmarksmestrene havde en fantastisk aften blandt 

Roskildes øvrige topatleter og fik vist golfsporten og klubben frem på fineste vis. 

Vi fik i løbet af året behandlet og vedtaget nye retningslinjer for tilskud til eliten, divisions- og 

regionsholdene i klubben. På nogle områder var det blot en præcisering af tidligere regler, men vi har i de 

nye retningslinjer forsøgt at indføre en række nye ”noget for noget” principper. Dette betyder, at hvis man 
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modtager støtte fra klubben, så stilles der også forventninger til, at der gives noget tilbage til klubben i 

form af deltagelse ved diverse arrangementer i klubben. 

Det var med stor glæde, at vi kunne forlænge vores aftale med Lasse Frølich som klubbens headpro og 

proshop forpagter i endnu 3 år. Det har været en meget stor glæde, at se Lasse og Martin bidrage med så 

meget energi og positivitet i deres daglige omgang i klubben og med vores ungdoms- og elitehold og ikke 

mindst deres mange arrangementer i både ind- og udland. 

Prøvemedlemmer 

Også i år har vi haft stor glæde af Golfens Dag og udvalgets store arbejde med rekruttering af nye 

medlemmer til klubben, som sammen med de frivillige mentorer har sikret gode forhold for vores nye 

spillere i klubben. Vi har haft ca. 40 prøvemedlemmer igennem introduktionsforløbet i både foråret og igen 

40 prøvemedlemmer i efteråret. 

På vores nye hjemmeside har vi også forsøgt, at målrette information mod nye spillere i klubben. Hvor nye i 

klubben har fået sin egen menu i hovedmenuen, hvor vi har samlet en masse relevant information omkring 

det at komme godt i gang i klubben. 

Vi har på møder med de forskellige udvalg og Klub i Klubber endvidere diskuteret, hvordan vi internt i 

klubben bliver bedre til, at informere om klubbens tilbud og byde nye som gamle spillere velkommen i 

klubbens forskellige aktiviteter. 

Økonomi 

Med ny formand og ny økonomiansvarlig i bestyrelsen har der været en stor opgave med, at sætte sig ind i 

klubbens økonomi og få det fulde overblik. Med uvurderlig hjælp fra Helle i sekretariatet har vi fået 

gennemgået de fleste områder i klubben og kan med glæde præsentere et resultat og overskud for året på 

kr. 1.017.720,- hvilket er ca. kr. 550.000 mere end budgetteret. 

Det relativt store overskud sammenholdt med budget, skal ses i lyset af, at et væsentlig større tilskud blev 

modtaget end forventet og at specielt personale omkostningerne og udgifterne til klubhus blev en del 

lavere end forventet. Resultatet er dog på niveau med 2014 og der er med dette opsparet likviditet til bl.a. 

iværksættelse af renovering af Greenkeepergården. 

Med resultatet for 2015 og det fremlagte budget lægger bestyrelse op til at fortsætte udviklingsplanen for 

begge baner og fastholde samme aktivitetsniveau i klubben. 

Ny forpagter af restauranten 

Da forpagtningsaftalen med Pia og Flemming udløb pr. 31. december, besluttede vi i foråret, at vi i efteråret 

ville gennemføre en udbudsrunde for at sikre, at vi havde den bedste restaurantløsning til gavn for 

klubbens medlemmer og restaurantgæster. Vi fik udarbejde udbudsmateriale, som blev udsendt i 

september måned, hvorefter vi i løbet af oktober og november måned fik gennemført udbudsrunden og i 

et meget stærkt ansøgerfelt til sidst kunne præsentere vores nye restauratør. 

Vi er utrolig glade for at kunne byde Allan og Majken Jensen velkommen som klubbens nye forpagter af 

restaurant ”Kontoret”. Allan er en kendt skikkelse i byen både som medlem af golfklubben og for sin tid 
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som forpagter af Odd Fellow palæet og sine mange år som chefkok på den gamle amtsgård og senere 

Roskilde kommune. 

Ud over Allans fantastiske kogekunst ønsker Allan, at skabe en restaurant for klubbens medlemmer med 

god mad til rimelige priser og en masse arrangementer til glæde for os alle. 

Klubben og vores organisering 

Vi besluttede i maj, efter en periode med både stress og sygdom i sekretariatet, at opsige vores samarbejde 

med golfmanager Thomas Wichmann. Vi valgte herefter, at ansætte Tina Donstrup i en vikarstilling og 

omorganisere arbejdet i sekretariatet. Arbejdet med greenfeespillere blev lagt over til shoppen, således 

sekretariatet kunne koncentrere sig om økonomi og medlemsservice. Ligeledes blev udvalg og Klub i 

Klubberne bedt om selv, at udføre meget af det arbejde som sekretariatet før i tiden havde hjulpet med. 

Vi har været utrolig glade for denne løsning og vi fornemmer også medlemmerne har oplevet et ”nyt” 

sekretariat med smil og overskud. En stor tak skal derfor også lyde til den frivillige organisation som virkelig 

har ydet en stor indsats for at afhjælpe sekretariatet i deres mange opgaver. 

Tina Donstrup er blevet fastansat og vil være at finde i sekretariatet 2 dage om ugen. Vi er nu gået i gang 

med at søge efter en ny daglig leder af vores dejlige golf klub. Det er vores ambition at runde 150 frivillige 

som arbejder med at gøre vores super fantastiske klub til et endnu mere fantastisk sted. 

Til at varetage den daglige drift med samarbejde og overordnet ansvar for arrangementer, økonomi og 

sponsorer søger vi derfor en leder som kan varetage disse opgaver og samtidig være drivkraften og 

katalysator for videreudvikling af vores frivillige organisation. 

Greenkeeper staben 

Med ansættelse af Nick Bosholdt som chefgreenkeeper og Lasse Frølich som headpro har tidligere 

bestyrelser vist både mod og fremsynethed – tak for det. Både Nick og Lasse repræsenterer hver især et 

flot generationsskifte indenfor hvert sit felt. 

Nick har sammen med sine gode kollegaer vist hvad passion for arbejdet og den faglige viden kan bidrage 

til. Vi står i dag med en bane som bare bliver bedre og bedre år for år, og det er ikke nogen hel let opgave i 

tider hvor kravet til banens beskaffenhed konstant øges, klimaet ændre sig pt. til det mere regnfulde, 

miljøregler øges og presset på banen ligeledes øges. 

Nick og stab skal have stor ros for deres arbejde. Det er ikke altid nemt, at arbejde i en frivillig forening hvor 

skiftende bestyrelser gør tingene forskelligt og hvor mange medlemmer også har en klar holdning til 

hvordan banen skal sættes op. 

Lidt om fremtiden 

Vi har i løbet af året forsøgt, at lægge et fundamentet for klubbens fremtidige udvikling, hvor sidste brik er 

ansættelsen af vores nye daglige leder af klubben. Vi har hen over vinteren diskuteret rammerne for det 

frivillige arbejde i klubben og hvordan vore frivillige organisation bestående at udvalg og Klub i Klubber skal 

se ud. 

Der er ingen tvivl om, at vores udvalgsstruktur skal understøtte alle vores aktiviteter omkring golfen og det 

gælder lige fra ungdomsarbejdet og de nye spillere som kommer til klubben, dvs. par 3 og kaninudvalg, til 
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herre- og damedag videre til eliten, senior og tilbud til de ældste og handikappede. Herudover kommer så 

alle aktiviteterne omkring banen og vore bygninger, samt sponsorarbejde, kommunikation og 

markedsføring. 

Vores nye daglige leder skal kunne skabe rammerne for vores frivillige organisation hvor vi i fællesskab 

løfter klubben til et nyt niveau, hvor vi har en kultur som bærer på det frivillige og hvor det er sjovt at 

bidrage og der vises respekt for arbejdet. 

Vi vil også iværksætte et arbejde omkring optimering af tidsbestillingen, hvor første mål er, at få 

tidsbestillingen til at afspejle status på banen. Alt for mange glemmer, at afmelde deres tider når de ikke 

kommer til den bookede tid, med det resultat at banen i Golfbox ser ud til at være booked men hvor der i 

virkeligheden er masser af plads på banen. Her handler det også om kultur og respekt. 

Får vi først tidsbestillingen til at afspejle belægningen på banen, så har vi et fantastisk værktøj til at kunne 

begynde at arbejde med bedre fremkommelighed og kommunikation om hvad der foregår på banen. 

Vi snakker også om, at ændre placeringen af rygerummet, hvor vi i dag har en situation hvor den naturlige 

adgang til banen fra restauranten går igennem rygerummet. Det er ikke tanken at rygerummet skal 

nedlægges, men at det bliver flyttet og at der fremover ikke vil være servering i rygerummet. 

Vilvorde projektet, hvor RoGK i samarbejde med Roskilde tekniske skole, Vilvorde afdeling vil skabe et unikt 

samarbejde mellem én frivillig forening og én uddannelsesinstitution. Målet for RoGK er, at få udbygget par 

3 banen til en større intermediatebane, som kan danne grundlaget for fødekæden ind til den store bane. 

Men også så interessant og udfordrende, at øvede spillere som kun ønsker at spille 9 huller, ser banen som 

et godt alternativ til for9 på den store bane. 

Vilvorde som har købt arealet ved siden af par 3 banen (arealet langs hul 4 og hul 8 på par 3 banen) ønsker, 

at flytte deres greenkeeper uddannelse ud på området. Deres ønske er, at tilbyde deres elever et så 

realistisk praktikforløb som muligt, og det gøres nok ikke mere realistisk end i forbindelsen med en aktiv 

bane. 

Tanken er, at der på sigt bliver etableret 14 – 15 huller på området og hvor de 9 er aktive og resten bruges 

når der er elever på området, og der således skiftes mellem aktive huller og huller under omlægning. 

Organisationen i Vilvorde projektet er kommet på plads og der er nedsat tre arbejdsgrupper under 

styregruppen. Arbejdsgrupperne er defineret, som en samarbejdsgruppe som skal kigge på samarbejde og 

det juridiske, en finansieringsgruppe som arbejder med prospektmateriale, markedsføring og fundraising og 

til sidst en planlægningsgruppe, som arbejder med projektplanlægning samt tids- og ressourceplanlægning. 

Det er endnu for tidligt, at vurdere de direkte omkostninger for projektet. Men på sigt vil det komme til at 

betyde øget udgifter for klubben i form af en række investeringer og driftsmæssige meromkostninger.  

Til sidst 

Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til alle medlemmer, frivillige, medarbejdere, forpagter og 

sponsorer for et rigtigt godt samarbejde og en helt fantastisk golf sæson 2015 i Roskilde Golf Klub. 


