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Udvalgets mission (formål): 
Udvalget har til formål at fremme: 

 Natur. Biodiversitet og mangfoldighed på golfbanens område – samt ikke mindst formidling. 

 Miljø. Sikre bevidsthed om miljø udviklingen i Roskilde Golf Klub. Vi skal vælge grønne løsninger på 
alle områder hvor det er muligt og aktivt bidrage til årlige forbedringer. 

 Samspil med samfundet. Indsatsen på ovennævnte områder skal være i overensstemmelse med 
andre interessenter. Vi supporter Kommunens, regionens og nationalmuseets planer for området 
som aktiv medspiller. Vi initierer muligheder med lokale klubber, institutioner, naboer og andre 
grupper som kan få glæde af vores område. 

 

 
Udvalgets vision (mål): 

 At områdets biodiversitet og mangfoldighed målbart udvikles år efter år indenfor alle områder. 

 At et øget antal brugere år efter år får glæde af områdets flora og fauna. 

 At vi bliver kendt for vores indstilling og aktive bidrag til naturens mangfoldighed. 

 At vores medlemmers vilje- og bidrag til indsatsen øges år efter år. 

 At vise, at selv en lille klub som RoGK kan bidrage i indsatsen for et bedre miljø for os alle i form af 
mindre energiforbrug, færre kemikalier. 

 Vores ultimative mål er økologisk drift. 

 Mind-settet: Nytænkning = Grøn nytænkning. 

 At vi betragtes som grøn spydspids blandt golfklubberne i Danmark 
 
 

Udvalgets konstituering: 
Udvalget består af 4-7 medlemmer: 

 Formand (udpeges formeldt af bestyrelsen) 

 Bestyrelsesrepræsentant 

 Daglig leder 

 1-4 medlemmer yderligere 
Udvalget skal desuden udpege en informationsansvarlig repræsentant for udvalget. 
Sekretariatet forestår budgetteringen baseret på input fra byggeudvalget. 
 
 

Udvalgets beføjelser: 
 Udvalget prioriterer og indstiller. Bestyrelsen bevilliger midler til større projekter, sekretariatet 

forestår disponeringen.  

 Udvalget udarbejder høringssvar, kommunikerer med myndigheder og forestår kommunikationen 
på klubbens vegne indenfor ansvarsområdet. 

 
 

Udvalgets ansvar: 
 At sikre løbende udvikling mod vores mål. 

 At sørge for successiv opdatering af bestyrelse og medlemmer om tiltag. 

 At indstille projekter til bestyrelsens godkendelse. 

 At rådgive byggeudvalg og baneudvalg i natur- & miljøspørgsmål. 


