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Bestyrelsens beretning for året 2016 
Tålmodighed er en dyd! Foråret ved sæsonstart 2016 var en våd affære. Vi kom sent i gang med almindeligt 

spil på banen, da vi måtte lægge op helt frem til midten af april. På grund af regnen blev topdressing af 

banen ligeledes udskudt og da det var muligt at få topdresset, udeblev regnen og gjorde det ikke nemmere 

at spille banen. MEN herfra blev sagen en helt anden, vi har igennem sæson 2016 haft en utrolig flot bane 

at spille på og greenkeeperne har givet os alle nogle helt fantastiske konditioner at dyrke vores sport på.  

Torsdag den 31. marts blev klubbens ordinære generalforsamling afholdt på Lynghøjskolen i Svorgerslev, 

hvor 130 medlemmer deltog. Generalforsamlingen forløb stille og roligt, hvor der var genvalg over hele 

linjen til både bestyrelsesmedlemmerne Torben Madsen, Michael Donstrup og Brian Harder og til 

suppleanterne Freddy Falk og Ole Filtenborg. Årets ildsjæl blev Hans Møllegaard for hans store arbejde for 

handicapgolf i Roskilde Golf Klub. 

Op til generalforsamlingen havde vi gennemført et rekrutteringsforløb for ansættelse af vores nye daglige 

leder af Roskilde Golf Klub. Det var med stor glæde, at vi på generalforsamlingen kunne præsentere vores 

nye Daglige leder Anders Schnack. Fra bestyrelses side havde vi besluttet, at ændre noget på den mere 

traditionelle jobprofil for stillingen som en Golf Manager for en golf klub. Vi ønskede en stærk person, der 

sammen med bestyrelsen og sekretariatet kunne være med til at opbygge en stærk organisation med 

frivillige kræfter fra medlemsskaren. RoGK er kendetegnet ved (og stolte af) et stort aktivitetsniveau med 

mange forskellige sportslige og sociale aktiviteter på tværs af alder og køn. Skal dette fastholdes og 

udbygges uden øgede administrative omkostninger, så er strategien klar – der er ingen bedre til at udvikle 

og drive vores klub end medlemmerne selv! 

Foråret bød også velkommen til vores nye hjemmeside, hvor informationsudvalget havde knoklet på at 

gøre siden klar til sæsonstart. Der er ingen tvivl om, at den nye hjemmeside har betydet, at 

informationsniveauet i klubben har fået en helt ny dimension, hvor det er blevet meget nemmere at følge 

med i klubbens aktiviteter, nyheder og organisering. Både i ”Golfspilleren i centrum” og i 

medlemsevalueringen fra november, bliver hjemmesiden rost for sit informationsniveau og tilgængelighed. 

Sammen med hjemmesiden blev der iværksat et arbejde med at udarbejde en kommunikationsstrategi for 

hele klubben, et arbejde som er blevet afsluttet i efteråret og vi glæder os til at se det færdige resultat og 

begynde at implementere elementerne i planen.   

Klubben og dens liv 

At klubben altid har været privilegeret ved, at have en masse medlemmer som yder en kæmpe indsats i det 

daglige er ikke noget nyt – det er et faktum. Det har derfor også været vigtigt for bestyrelsen, at fastholde 

og skabe nogle gode og fornuftige rammer for arbejdet, nogle rammer hvor det ulønnede arbejde kan 

trives, hvor det er sjovt at deltage og hvor ens indsats bliver anerkendt – nogle gange kan det bare være et 

klap på skulderen eller et TAK. 

Bestyrelsen har opstillet følgende formål og mål for det frivillige arbejde: 

• Udgangspunktet for det frivillige arbejde, er lysten for det enkelte medlem, at kunne bidrage til at 

gøre klubben til det fantastiske sted vi alle ønsker. 
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• Målet for det frivillige er, at styrke ejerskabet for klubben, øge de sociale relationer i klubben og 

ikke mindst bygge bro imellem de mange grupperinger som klubben også er en naturlig del af. 

• Igennem det frivillige arbejde styrkes medlemmernes involvering og beslutninger i de daglige 

aktiviteter. 

Rammerne for det frivillige arbejde 

• Som udgangspunkt er det frivillige arbejde ulønnet arbejde, det er lysten og glæden ved arbejdet 

der er den drivende kraft. 

• Klubben vil dog gerne påskønne det frivillige arbejde, både for at sige ”tak” men også for at styrke 

samarbejde i de enkelte udvalg/KiK og i sær på tværs af udvalgene/KiK. 

• Rekrutteringen sker typisk ved at udvalgene/KiK selv finder sine medlemmer, men har man lyst til 

at yde et stykke arbejde i klubben kan man altid henvende sig til sekretariatet 

Hvad kan klubben tilbyde 

• Mulighed for at møde en masse dejlige mennesker og være med til at styrke aktiviteterne i 

klubben. 

• I foråret holdes et arrangement for alle udvalgs/KiK formænd M/K, hvor hvert udvalg/KiK fortæller 

om deres planer for sæsonen. 

• Ved sæsonafslutningen holdes et ”Tak for hjælpen arrangement”, hvor alle udvalg/KiK er inviteret 

til hygge og god snak om klubben og det frivillige arbejde. 

• Hvert udvalg/KiK får stillet et rådighedsbeløb til rådighed svarende til kr. 500 pr. udvalgsmedlem. 

Det enkelte udvalg/KiK kan så beslutte, hvordan disse penge skal bruges – evt. bespisning ved 

møder, lille julefrokost møde eller andet - tilskud skal som udgangspunkt bruges i klubben. 

Vi har i årets løb været rundt i alle udvalg og fået udarbejdet en beskrivelse med formål, mål, opgaver og 

organisering af de enkelte udvalg. Til hvert udvalg har vi fået udpeget en formand, en kommunikations- og 

budgetansvarlig som repræsenterer udvalget. Der skal lyde en stor tak til alle frivillige nye som gamle som 

har bidraget til dette arbejde og har sikret at de mange opgaver der ligger i klubben bliver løst på bedste 

vis. 

Banen 
Vi har igen i år fulgt vores udviklingsplan for banen, dog med en lille undtagelse – i planen skulle vi havde 

været længere fremme med renoveringen af vores bunkere, men vi håber, at få indhentet det i den 

kommende sæson 2017. 

Af større ting på banen kan nævnes, flytning af tee sted på hul 17 og etablering af det længe 

ventede/planlagte tee sted på hul 11. Sidst på sæsonen fik vi således også afsluttet arbejdet med 

sammenlægningen af tee stederne på hul 14 og 16, som vi håber kommer til at stå klar til sæson start.  
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På indspilsområdet fik vi renoveret og udvidet den bagerste green. Målet med omlægningen var dels, at få 

rettet greenen op, men også få skabt en større green som i form og beskaffenhed kunne sammenlignes 

med vores normale greens på banen. Greenen håber vi er skal til sæsonstart. 

Med sidste års afslag på vores ansøgning for etablering af overdækket udslagsmåtter på vores drivingrange, 

måtte vi kickstarte hele processen på ny. Der har i løbet af året været holdt en række både uformelle og 

formelle møder med både politiker og embedsmænd fra kommunen, for at få input til hvordan vi på trods 

lokalplanen kunne skrue en ansøgning sammen, som kunne opfylde vores mål. Vi fik således udfærdiget en 

ny ansøgning som er blevet godkendt i kommunen og projektet er nu sendt i nabohøring og vi venter 

spændt på den endelige afgørelse i april måned. 

Vi havde efter nogle klager over vores levende hegn langs hul 16. fået påbud fra kommunen om at fjerne 

bevoksningen imellem træerne, hvilket ville betyde, at der vil være åben adgang til banen. Også her har vi 

holdt en række møder med kommunen og vi håber at finde en mindelig løsning som vi alle kan leve med. 

Det, at vi i flere tilfælde har manglet et tættere samarbejde med alle vores gode naboer, gjorde at Anders 

Schnack tog på charmeoffensiv hos alle vores naboer og inviterede sig selv på en kop kaffe og en snak om 

naboskabet med RoGK. Rundturen var en stor succes og resulterede i, at alle vores naboer takkede ja til en 

invitation om, at mødes til gløgg og æbleskiver i december måned i klubben. Alle vores 19 naboer mødte op 

med mand, kone og børn, vi håber at gentage succesen til jul igen. 

Vores fælles projekt med Roskilde tekniske skole omkring udbygningen af vores par 3 bane, løb også ind i et 

politisk dødvande. En af forudsætningerne for udbygningen er en godkendelse af omlægningen af jorden 

som ejes af RTS, Vilvorde, fra landbrug til golfbane. Forvaltningen har ikke kunnet behandle vores 

ansøgning, da byrådet har iværksat et større politisk projekt ”Roskilde Grønne Ring” hvor der skal opstilles 

nogle politiske mål for blandt andet den jord som RoGK ligger på. Vi har indgivet et høringsvar til projektet, 

hvor vi forsøger, at beskrive alle de miljømæssige positive ting vi gør for naturen. Også her håber vi for svar 

i løbet af foråret, så vi kan komme videre med vores projekt. 

Det sportslige 

Der har igennem hele sæsonen været vist en god og målrettet træningsindsats – god stemning trupperne 

imellem, og ikke mindst i kampene har der været vist stabilt og godt spil. Det resulterede i den bedste 

sæson i klubbens historie, hvor vores målsætning til fulde blev indfriet.  

1. Holdet herrer rykkede op i 1. division øst (den næstbedste række i DK) 

2. Holdet herrer rykkede op i 3. division øst 

Dameholdet, der i sidste sæson rykkede direkte fra kvalifikationsrækken op i 1. Div, sluttede på en 

forventet sidsteplads og rykkede til 2. Div. 

Seniorholdet 2. Div. rykkede op 1. Div. Øst. 

Veteranholdet 2. Div. øst, sluttede på en flot 2. plads 

Dorte Pyll repræsenterede Danmark ved European Senior Ladies Championship for hold i Polen. 



 
 
 
 
 
 
 

-4- 

Celine Donstrup og Pia Brinch var i Landsfinalen i Pink Cup i Barløseborg. Pia vandt B-rækken, og Celine var 

kun var 3 point fra 1. pladsen i A-rækken. 

 

Klubmestre 2016: 

Vinderne i slagspil: 

Herremesterrækken: Martin Hansen 

Damemesterrækken: Johanne Heidebo Svendsen 

Juniorrækken: Mads Emil Boas 

Seniorrækken: Carsten Nielsen 

Veteranrækken: Jan Birger Nielsen 

Stablefordturneringen:  

Anne-Marie Vinther Larsen 

Hans Volmer brillerede med hole in one på hul 17. 

Vindere i hulspil: 

Herrer: William Bredtved Hansen 

Damer: Anne Sofie Siebuhr 

Senior: Carsten Nielsen 

Veteran: Jørn Buch-Madsen 

Stableford: 

Jens Sauer Nielsen  

Ungdom: 

Årets junior: Andreas Groth Christensen 

Julie Schollert vandt Bornholm Open, hvor broderen Jacob Schollert vandt herrerækken.  

Mikrogolf: 

Efter et par stille år har Anne Sofie Siebuhr igen fået mikroafdelingen godt i gang. 

Rehab-golf: 

Ved DM i golf for handicappede blev RoGK den mest vindende klub, hvor det blev til 

Guld til Ove Jørgensen 

Sølv til Eric Seem 

Bronze til Torben Amzinck  

og en flot nr. 4 blev Per Schmidt 

Hans Møllegaard blev en flot nr. 2 i Swedish open. 
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Regionsgolf: Roskilde Golfklub havde 11 hold tilmeldt. i følgende rækker: 

A- B- C- D – 2 Senior B – Super veteran –2 Veteran A – Veteran B- og Veteran C  

Det blev til en jævn og stabil sæson, desværre uden hold i slutspillet. 

Prøvemedlemmer 
Også i år har vi haft stor glæde af golfens dag og udvalgets store arbejde med rekruttering af nye 

medlemmer til klubben. Sammen med de frivillige mentorer har udvalget sikret gode forhold for vores nye 

spillere i klubben. Vi har haft rekord mange prøvemedlemmer igennem introduktionsforløbet i både foråret 

og efteråret. 

Vores udfordring er som tidligere år, at der er ca. 100 medlemmer om året, der melder sig ud af forskellige 

årsager. Dette betyder, at vi hvert år skal finde mindst 100 nye, helst flere og helst fuldtidsmedlemmer. For 

første gang i en årrække, har vi nu fået knækket den nedadgående kurve og startet sæson 2017 med flere 

fuldtidsmedlemmer end i 2016. 

Økonomi 
Vi kommer igen ud med et fornuftigt og solidt regnskab, og det på trods af nogle store investeringer og 

renoveringsprojekter. Vi fik afsluttet den store renovering af greenkeeper gården, samt indkøbt en række 

nye maskiner til erstatning for nedslidt udstyr i maskinparken. Endvidere har vi fået udskiftet alle vores 

buggier som har stået til udskiftning i mange år. 

Maskinparken er efterhånden meget nedslidt og i årene fremover vil der også være behov for betydelige 

investeringer, hvis ikke drifts- og reparationsomkostninger skal løbe løbsk. Ligeledes arbejder der i 

byggeudvalget med nogle store ombygningsprojekter som også kan komme til at kræve nye investeringer. 

Budgettet for 2017 viser ligeledes en god balance mellem indtægter og udgifter, og med investeringer som 

langsom bringer vores maskinpark op på det niveau som kræves for at fastholde den gode bane vi alle 

sammen ønsker. 

Vi har i år valgt, at regulere kontingentsatserne med prisindekset for 2016. Det skyldes ikke et akut behov 

for øget indtægter, men vi må konstatere, at de generelle omkostninger til driften hele tiden stiger og at vi 

må sige nej til mange ting for at få enderne til at mødes. 

 

Restauranten 
Der er ingen tvivl om at Allan og Majken med Restaurant Kontoret har givet nyt liv i klubben. Der har 

igennem den forgangne sæson været afholdt et utal af forskellige arrangementer i klubhuset, hvor vi har 

nydt godt af Allans kogekunst. 

Vi havde håbet på lidt flere arrangementer i vinterperioden, men må konstatere, at der ikke har været 

kræfter til at arrangere dette. Vi fik i foråret, med Jens Krøis i spidsen, etableret et aktivitetsudvalg, med 

den målsætning blandt andet at være primusmotor for nogle vinterarrangementer. Det har knebet lidt med 

ressourcer til udvalget – så er der nogen i klubben som har lyst til at arrangerer fester og andre aktiviteter 

så kontakt endelig sekretariatet eller Jens Krøis. 
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Klubben og vores udvalg 
Det har været en stor glæde, at se hvordan vores klub har udviklet sig igennem sæsonen og hvordan vores 

frivillige organisation i den grad har vist vejen for vores fremtidige udvikling. 

Der er i sæsonen blevet etableret en række nye udvalg og andre er blevet styrket: 

Baneudvalget er blevet udvidet til nu at bestå af tre personer med Brian Harder i spidsen, udvalget er 

begyndt at finde deres plads og vi tror virkelig, der kommer til at ske nogle spændende ting omkring banen 

de kommende år. De første projekter bliver dog af mere praktisk karakter, da udvalget skal i gang med at få 

rated banen efter vores ændringer ved hul 11, 14, 16 og 17 samt få udarbejdet nye HCP nøgler. 

Vi fik etableret et regel- og handicapudvalg, som allerede har afholdt sit første succesfulde arrangement i 

form af en regelaften. En så stor succes, at de blev nødt til at oprette et nyt hold. Vi håber med udvalget, at 

vi får et forum, hvor vi alle kan søge hjælp omkring de generelle golfregler samt støtte til alle de udvalg som 

afvikler matcher. 

Vores natur og miljøudvalg har også etableret sig flot med mange forskellige aktiviteter med blandt andet 

naturformidling, fuglekasser, samarbejde med fiskeklubber og sparringspartner for baneudvalg og 

greenkeeper. Udvalget har også bidraget væsentligt til mange møder med kommunen og organisationer 

hvor det er vigtigt at kunne bidrage med både kompetence og viden indenfor området. Sidst og ikke mindst 

er vi utrolig stolte af, at RoGK er indstillet til DGUs årlige miljøpris. 

Henning Jensen har i mange år været indbegrebet af vores udvalg for golfens dag og prøvemedlemmer. Det 

har været en stor glæde, at vi nu har fået et rigtigt udvalg der sammen med klubben mange mentorer kan 

byde vores mange prøvemedlemmer velkommen og sammen med pro’erne give de nye en professionel 

introduktion til golfsporten. 

Vores byggeudvalg er også blevet styrket med gode kræfter, og udvalget er begyndt et arbejde på en 

visionsplan for RoGK, udover at udvalget sammen med sekretariatet har ansvaret for renovering og 

vedligehold af vores mange bygninger. Konkret har vi fået renoveret toiletterne i klubhuset samt malet 

vægge i køkken og gange. Der bliver også kigget på en plan for renovering af vores toiletter ude på banen 

samt udskiftning af toilethuset på hul 12 som efterhånden er rådnet op. 

Informationsudvalget er også kommet på plads og der er blevet holdt møder med de øvrige udvalg omkring 

fremtidig samarbejde. 

Som før nævnt er det et stort ønske at få etableret et stærkt aktivitetsudvalg, som udover sidste års succes 

med at få genoplivet vores traditionsrige midsommermatch, også vil være primusmotor for andre 

aktiviteter. Sponsorudvalget mangler også gode kræfter til at styrke sponsorområdet, samt vi også stadig 

søger gode kræfter til at etablere et par 3 udvalg som kan styrke vores aktiviteter på par 3 banen og 

fastholde fødekæden ind til den store bane. 

Er der medlemmer som har lyst til at bidrage og påvirke udviklingen af klubben, så kontakt sekretariatet – 

de har overblikket over vores udvalg og behov. 
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Lidt om fremtiden 
Vi håber stadig at vi kan få tilladelse til at gennemføre vores driving range projekt og etableret nogle bedre 

træningsfaciliteter. 

Byggeudvalget er blevet bedt om at kigge på en ombygning af vores klubhus, med det mål, at få etableret 

en mere naturlig gang ind i vores klubhus, hvor der kan skabes et mere fornuftigt flow ind og ud af 

klubhuset. Samtidig med, at shoppen og sekretariatsfunktionen kommer til at kunne hjælpe hinanden 

bedre end i dag, således at vi udnytter ressourcerne bedre. Det er også et stort ønske at få mere plads til 

mødelokaler og et lokale hvor vores ungdomspillerne kan være og føle sig hjemme. 

Vi har snakket meget om vores driving range og indspilsområdet som skal forbedres, men det stopper ikke 

her. På sigt vil vi også arbejde på at få etableret nogle indendørs træningsfaciliteter, eventuelt med 

mulighed for installation af en eller flere golfsimulatorer. 

Udvikling af banen står stadig højest på prioriteringslisten, det er derfor også glædeligt, at vi har fået gode 

og kompetente kræfter ind i de bærende udvalg omkring banen, det er så op til bestyrelsen at understøtte 

planerne og finde den fornødne kapital til at implementere projekterne. 

Vilvorde projektet med etablering af en ny rating par 3 bane har stadig en høj prioritet i bestyrelsens 

arbejde. Vi håber, vi igennem sæson 2017 kan få diverse tilladelser igennem til projektet, så vi kan begynde 

at koncentrere os om det sjove, nemlig planlægning og etablerings af en ny spændende og udfordrende par 

3 bane, til glæde for både unge, gamle, nye og rutinerede golfspillere. 

RoGK er medlemmernes klub, hvor vi i fællesskab kan være med til at skabe de bedste rammer for det at 

spille golf. Der sker i dag et kæmpe arbejde i Klub I Klubber og i klubbens mange udvalg, hvor vi i fællesskab 

sikre, at alle som har lyst til at spille golf har mulighed for dette i Roskilde Golf Klub, uanset om man er ung, 

gammel, handicappet eller elitespiller – mand/dame eller dreng/pige. 

 

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 2016 i Roskilde Golf Klub. 

 


