
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsens beretning for året 2017 

Sæson 2017 vil nok blive husket for en af de mest våde og regnfulde somre i mands minde, hvor selv mange 
års dræning af banen til tider måtte give op. Hul 10, 11 og 15 var i længere tid helt lukket for at begrænse 
skaderne. Efteråret og vinteren var derimod mild og knap så regnfuld og den nye vinterbane er blevet både 
rost og flittigt brugt. 

Klubbens ordinære generalforsamling blev endnu engang afholdt på Lynghøjskolen i Svogerslev, her var 63 
fremmødte vidne til en rolig og fordragelig generalforsamling. Der var genvalg til formand Kim Møller 
Behrend samt bestyrelsesmedlemmerne Jens Krøis og Flemming Hvid og som suppleanter valgtes Freddy 
Falk og Tage Jørgensen. Årets ildsjæl blev tidligere formand Jan Eriksen for hans store arbejde med natur- 
og miljøarbejdet i klubben og arbejde med at promovere klubbens indsatser både lokalt og nationalt. 
Roskilde Golf Klub var en af 16 klubber, som var indstillet til DGU´s natur og miljøpris 2016 og kom med i 
finalen sammen med to andre klubber. Det blev dog Smørum, som løb med sejren blandt andet for deres 
arbejde med brug af urokser til at græsse på udvalgte områder. 

Økonomi 
På trods af store anlægs- og renoveringsprojekter og investeringer i maskiner og udstyr, så har RoGK stadig 

en rigtig god og sund økonomi. Overskuddet er lidt mindre i år end tidligere og ligger lidt under det 

budgetterede. Dette skyldes dels, at vi er kommet igennem med nogle af vores store projekter samt mindre 

greenfee indtægter. Vi er desværre også blevet skåret i vores lokaletilskud fra kommunen og desuden har vi 

mistet nogle af vores tipsmidler, som blev udbetalt igennem spillestederne i Roskilde. Reglerne for 

tipsmidler er ændret og skal søges igennem Skat, og det lykkedes ikke RoGK at få tildelt midler herfra som 

budgetteret. 

Vores fremlagte budget for 2018 viser igen et driftsoverskud. Vores vandingsanlæg med pumpestationen 

på hul 10 har længe været moden til en renovering og delvis udskiftning. I budgettet er der lagt op til at 

tage denne renovering i 2018 for at sikre kvaliteten på banen. Ud over denne post følger vi vores 

investerings- og renoveringsplan for maskinparken. 

Budgettet indeholder samme aktivitetsniveau for både banen og for klubben som sidste år. 

Banen 
På grund af det forholdsmæssige kolde og regnfulde forår kom banen først til at stå rigtigt flot hen på 
sommeren. Dette skyldes ikke mindst, at banen har svært ved at reetablere sig selv efter vinterens spil. 

Baneudvalget og greenkeeperne har derfor også arbejdet på en ny vinterbane, som spilmæssigt holder os 
væk fra de kritiske områder på banen for derved at skåne den og med det mål, at væksten har lettere ved 
at komme i gang igen om foråret. 

Da varmen endelig kom og græsset begyndte at gro, fik vi vores dejlige bane tilbage og den stod som altid 
flot og indbydende og er en fornøjelse at spille. Desværre blev banen angrebet af ”Dollarspot”. Dollarspot 
skyldes svampen Sclerotinia homeocarpa, som på engelsk hedder Dollarspot. Det er en af de mest 
ødelæggende svampesygdomme i plænegræs på verdensplan. 

Symptomer på sygdommen ses som blege pletter på greens på størrelse med ”en sølvdollar”. På 
fairways/plæner bliver pletterne 10-15 cm i diameter. Heldigvis var Nick og co. hurtige til at konstatere 
sygdommen og begynde at bekæmpe den. Det betød, at mange af vore forgreens i perioder var afspærret 
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for passage, da sygdommen spredes, når vi går henover områder med sygdommen. Vi indledte i 2015 et 
samarbejde med et norsk universitet omkring dyrkningsmetoder og banepleje, hvor vi i samarbejde med 
nordmændene tester forskellige løsninger. Et samarbejde vi har været utrolig glade for, også i forbindelse 
med bekæmpelsen af Dollarspot. 

Ved sæsonstart var de sidste års store baneprojekter afsluttet – teested hul 17, teested hul 14 og 16 samt 
teested hul 11. Baneudvalget gik med support fra Regel og Hcp. udvalget i gang med et større arbejde 
omkring omrating af banen samt udregne nye hpc. nøgler. Til rating af banen havde vi besøg af DGU’s 
bane- og ratingudvalg, som en hel dag gik banen i gennem og kom med en rapport med anbefalinger til en 
ny rating. For at udarbejde nye nøgler havde udvalgene brug for en hel sæsons resultater og score som 
grundlag for beregning af nye nøgler. Når sæson 2018 skydes i gang, kommer vi alle til at spille efter den 
nye rating samt hcp. nøgler. 

Nedslagmærker på vores greens er stadig et stort problem. Herredagen lancerede ved sæsonstart et 
projekt, hvor Herredagens spillere ved start krydsede sig af på en seddel og derved angav hvilke greens, 
man ville rette mærker op på. Et initiativ, som desværre dødede lidt ud igen. Vi skal endnu engang henstille 
til, at alle retter egne mærker op og opfordre til at tage et eller to ekstra nedslagsmærker, når man alligevel 
står venter på, at det bliver ens tur til at putte. 

RoGK – en klub for medlemmerne 
På medlemsmødet den 3. oktober fremlagde bestyrelsen en ny mission/formålsparagraf for klubben samt 
en strategiplan for klubbens arbejde og fokus fremadrettet. På baggrund af dette arbejde stiller bestyrelsen 
på generalforsamlingen forslag til vedtægtsændring af § 2. Klubben formål: 

Forslag til ny mission 

Vores formål jf. vedtægter: 

§ 2. Klubbens formål 

1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union 
2. Det er klubbens formål at give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke golf med 

udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben 
3. Klubben skal drive en golfbane med tilhørende faciliteter, således at golfspillet kan dyrkes både 

med sportsligt og socialt fokus 
4. Klubben tilstræber at være for alle!  

Endvidere blev der på medlemsmødet fremlagt en ny strategi, som kommer til at være styrende for vores 
beslutninger i klubben. Hvilket både gælder bestyrelsen, men målet er selvfølgelig, at organisationen, alle 
udvalg og klubber i klubber også bruger vores strategi, når de arrangerer og tage beslutninger for deres 
respektive områder. 

Vi når vores mission/formål via følgende strategi: 

Bestyrelsens prioriteringer: 

• Klubbens fokus er ”golf for medlemmerne”. Vi ønsker derfor høj kvalitet på 18 hullers banen, par 3 
banen og vores træningsfaciliteter 

• Klubhuset skal tilgodese de bedst mulige rammer for medlemmernes sociale samvær 
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• Frivillige i udvalg og bestyrelse er drivkræfterne for klubbens aktiviteter. Vi ønsker, at medlemmerne 
tager del i ejerskabet af Roskilde Golf Klub 

• Vores økonomiske grundlag kommer primært fra medlemskontingenter og sponsorer 

• Vi prioriterer ungdomsspillere og støtter vores bedste spillere, så de får gode sportslige muligheder 
på det niveau, de befinder sig på. Vi ønsker, at eliten inspirerer bredden i klubben 

 

Det sportslige 
2017 blev endnu en sæson fyldt med masser af turneringer og matcher lige fra begyndermatcher på par 3 
banen, par-, single- og generationsmatcher, diverse Klub i klubben-turneringer, klubmesterskaber, 
midsommermatch, sponsormatcher, Rehab-golf, regionsgolf, juniorturneringer og ikke mindst 
danmarksturneringen. Alt sammen et udtryk for en forening og golfklub med et stort engagement og 
aktivitetsniveau. 

Eliten og danmarksturneringen 
Klubbens elite og turneringsspillere startede sæsonen med deres årlige forårstur og træningslejr i Gut 
Kaden Golf og Land Resort i Nordtyskland. Spillertruppen består af klubbens bedste herre-, dame- og 
juniorspillere. Målet med turen er selvfølgelig at forberede sig til turneringsstart. Men der bliver også brugt 
tid på den mentale tilgang til spillet, samt selvfølgelig sammenholdet i truppen som også er en vigtig del af 
gamet. 

Den primære målsætning for elite i sæson 2017 var fastholdelse af alle hold i deres respektive rækker, en 
målsætning som alle hold på fineste vis fik indfriet med til tider meget overbevisende spil. 

RoGK havde tilmeldt i alt seks hold til danmarksturneringen i tre rækker: 

1. division øst, herrer var tæt på sensationen – oprykning til Danmarks bedste række Santander divisionen, 
men da Korsør valgte i den sidste spillerunde at stille i ultimative stærkeste opstilling med Europa Tour 
vinder, Jeppe Huldahl, Europa Tour spiller Mark Haastrup og Michael Jürgensen på holdet, blev det for stor 
en mundfuld for vores ellers godt spillende drenge. Holdet sluttede på en delt 2. plads. 

3. division øst, herrer havde ryggen mod muren inden sidste spillerunde, hvor holdet lå sidst, men de godt 
kæmpende drenge klarede presset og forblev i 3. division. 

Kvalifikationsrække øst, herrer sluttede sæsonen flot af med to overbevisende sejre. Holdet slutter 
dermed på rækkens andenplads efter Dragør. 
Holdet ”boblerne” er efterhånden blevet rutinerede og har potentiale til at spille i en højere række. 

2. division øst, damer var placeret i en meget svær pulje med stærke modstandere. Efter nogle meget lige 
kampe gennem hele sæsonen præsterede holdet flot og sluttede på en meget flot 3. plads. 

1. division øst, senior herrer har præsteret godt i sæsonens løb. Slvom de kom skidt fra start, var de 
snublende tæt på at komme i finalespillet, men tabte knebent i sidste runde. 
2. division øst, veteran herrer var i en meget stærk og svær pulje, hvor alle kampe var utrolige tætte. Med 
godt spil og god moral lykkedes det for holdet at stabilisere sig og forblive i 2 division. 

Regionsgolf 
Regionsgolf havde i alt tilmeldt 11 hold til turneringen: Det var nogenlunde de samme hold, som også var 
tilmeldt året før og med sammen spillere. Regionsgolf udvalget havde i efteråret 2016 afholdt en ”prøve” 
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match, hvor alle som var interesseret i at spille regionsgolf, var velkomne til at deltage og møde nogle af de 
øvrige spillere. Resultatet af arrangementet gav ikke nye spillere og blev droppet i 2017. 

Følgende hold var tilmeldt: 

4 hold i almindelig række (fyldt 21 år) 

2 hold i senior række (fyldt 50 år) 

4 hold i veteran række (fyldt 60 år) 

1 hold i superveteran række (fyldt 70 år) 

To hold vandt deres respektive rækker og kvalificerede sig til spillet om at deltage i landsfinalerne. Veteran 
A nåede semifinalen. 

Klubmesterskaber 
Traditionen tro bød september på klubmesterskaberne og blev nogle hektiske og spændene dage med 
både flot vejr og utroligt flot golfspil. 

Matchudvalget havde i 2016 ændret proportionerne for afviklingen af klubmesterskaberne, et forsøg på at 
skabe større og bredere interesse for mesterskaberne. 2016 gav nogle udfordringer i afviklingen og det 
samme skete desværre også i 2017. hvor alt for mange havde en mening om afviklingen under selve 
arrangementet, hvilket betød, at der indimellem blev truffet nogle dårlige beslutninger, fordi man forsøgte 
at gøre alle tilfredse og endte med at gøre nogle utilfredse. Bestyrelsen har i samarbejde med udvalget og 
deltagerne gennemført en større evaluering, og vi håber at have et mere klart og veldefineret setup til 
2018. 

Men trods udfordringerne og problemer blev turneringen afviklet på retfærdig vis, og der var rigtig mange 
ude og kigge på begge weekender. 

Vindere af alle slagspilsmatcher og stableford: 

Herrer slagspil: 

1. William Bredtved Hansen    
2. Jacob Phillip Szöts    

Damer slagspil: 

1. Trine Jensen    
2. Dorte Pyll Truesen   

Junior slagspil: 

1. Jakob Falk Schollert    
2. Mads Emil Boas    

Seniorherrer slagspil: 
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1. Ole Haslund    
2. Carsten Nielsen    

Veteranherrer veteran slagspil: 

1. Jan Birger Nielsen    
2. Torben Svendsen    

Stableford: 

1. Kåre Bergqvist    
2. Lasse Frendrup 

Stort tillykke til vinderne.    

Hulspilsmatcherne blev afviklet i weekenden 23.-24. september. 

Herrer: 

1. Jacob Falk Schollert 
2. Mads Emil Boas 

Damer: 

1. Dorte Pyll Truesen 
2. Anne Sofie Siebuhr 

Seniorer: 

1. Carsten Nielsen 
2. Brian Harder  

Veteraner: 

1. Jørn Buch-Madsen 
2. Torben Svendsen 
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Junior 
For at motivere de unge spillere indgik RoGK i et DGU-samarbejde med 125 andre klubber om, at juniorer 
kan spille gratis, hvis de spiller sammen med en betalende voksen. Den betalende voksne kan tage op til tre 
juniorer med under ordningen. 

I år blev det til en 2. plads til Sjællandsmesterskaberne i U22A-Elite i juniorhold. 

Der blev også afholdt: 

• ”Masters aften” for juniorerne i april – i klubrestauranten 

• ”Holdturneringer”, hvor Roskildes juniorer dystede med andre sjællandske klubber 

• ”Kredsturneringer/JDT-turneringer” i Distrikt 5 

• ”4-kløverturnering”, der var et nyt initiativ fra Skjoldenæsholm, Ledreborg Golf Palace, Harekær og 
Roskilde, hvor klubberne dystede fire søndage om en vandrepokal. Her var stor opbakning og ved 
flere af turneringerne var RoGK repræsenteret med flest deltagere 

 

Rehab-golf 
Handicapgolf eller Rehab-golf, som udvalget selv ønsker at kalde sig, kan igen i år melde om en god og 
stabil sæson, hvor der har været fast træning hver fredag i hele sæsonen. 

Syv spillere fra Roskilde Rehab-Golf deltog i Bornholm Open 2017 med stor succes. 

Resultatet i rækken for Rehab-Golf blev: 

1. Ove Jørgensen, Rogk 

2. Børge Wisén, Rogk 

3. delt af Allan Callesen og Kenneth Daugård, begge RoGK 

C-2 Rækken blev vundet af Torben Amzinck, RoGK 

Tre af spillerne fortsatte direkte til Lilienthal ved Bremen til Schlaganfall Deutschlandpokal 2017. Her blev 
Per Schmidt, RoGK nr. 2 og foresome blev vundet suverænt med 35 slag bedre end nr. to af Hans 
Møllegaard og en finsk spiller, Jussi Aho. 

I år afviklede Rehab-golf deres klubmesterskab i weekenden efter RoGK ordinære klubmesterskab: 

Resultatet blev som følgende: 

I venstrehåndsrækken 

1. Kenneth 
2. Niels H. 
3. Jens P. 

I højrehåndsrækken 

1. Torben A 
2. Børge W. 
3. Erik H. 
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Forpagtere 
Allerede i maj måned meddelte Allan og Majken, at de af personlige årsager ønskede at stoppe som 

forpagtere af restauranten med udgangen af 2017. Hen over sommeren startede vi søgningen efter en ny 

restauratør, og vi kunne ved en reception den 11. december tage et vemodigt afsked med Allan og Majken 

og med stor glæde byde Peter Lassen velkommen som klubbens nye forpagter af restauranten. Peter er 

allerede kommet godt i gang og er som altid blevet godt modtaget af klubbens altid trofaste medlemmer – 

vi ønsker Peter og Birdie held og lykke med opgaven. 

Det var ikke kun i restauranten, vi måtte sige farvel til en yderst vellidt og yderst kompetent personlighed. 

Lasse kunne i efteråret meddele, at Martin Hansen stoppede for at fortsætte trænergerningen i Næstved 

Golfklub. En stor tak til Martin for hans tid i Roskilde.  

Lasse har dog allerede fundet en afløser for Martin og vi glæder os alle til at møde Lena Nielsen. Hun er 

startet hos Lasse og i klubben den 1. marts.  

Lasses 3-årige kontrakt udløber pr. 31/12-2018. Vi er allerede i gang med forhandlingerne og håber 

selvfølgelig at fortsætte med Lasse og co. 

Sekretariatet 
Med Anders som styrmand i sekretariatet er der blevet gennemført en gennemgribende effektivisering af 

de forskellige IT-systemer og arbejdsgange i sekretariatet. Sekretariatet er blevet mere eller mindre 

papirløst, alle klubbens dokumenter er blevet flyttet ud i skyen og dermed gjort tilgængelig for samarbejdet 

på tværs i klubben. 

Helle valgte efter 10 år i klubben at skifte til Dragør Golfklub, som ligger lige ved siden af hvor hun bor. 

Helle har været en fantastisk medarbejder i klubben og hun vil blive savnet. Der er etableret en midlertidig 

ordning, hvor Tina Donstrup er gået op i tid og en ekstern bogholder har overtaget arbejdet med 

bogholderiet og medlemsadministration. 

Vi vil bruge foråret til at overveje, hvordan arbejdsopgaverne i sekretariatet skal håndteret fremover. 

Par 3 bane projektet 
Vi havde håbet og planlagt, at vi i 2017 skulle være begyndt projektering af den nye, udvidede par 3 bane, 
hvor jordstykket op i mod hul 8 på den eksisterende bane skulle indgå i den nye bane. Et projekt, vi startede 
i 2014 sammen med Teknisk skole, Vilvorde afdeling, som ejer jorden op til par 3 banen. 

Projektet krævede en tilladelse til ændret arealbenyttelse fra landbrug til golfbane samt en obligatorisk 
nabohøring. Det blev desværre et nej fra kommunen med henvisning til en række servitutter og planer for 
området. Alle punkter, som vi allerede havde redegjort for i et høringssvar, vi indgav sammen med Teknisk 
skole til byrådets planer om ”Roskildes grønne ring” hvor golfklubben geografisk, indgår. 

Vi ser stadig projektet som en af vores store prioriteter for at kunne tilbyde en rated par 3 bane, hvor nye 
spillere kan spille sig ned i handicap. Samtidig vil vi etablere en mere sikker og ikke mindst spændende og 
varieret bane for både nye, unge, ældre eller spillere i almindelighed, som bare ønsker eller kun har tid til at 
spille 9 huller. 
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Vi har efterfølgende være i dialog med kommunen om andre løsninger. Det viser sig, at kommunen selv 
ejer jordstykket vest for par 3 banen – det stykke som ligger parallelt med hul 3 på par 3 banen. Nick har i 
samarbejde med DGU’s banechef udarbejdet et projekt for området – vi håber stadig, at det lykkes. 

Udslagssteder på driving range 
SÅ LYKKEDES DET ENDELIG! Efter fire års kamp for at få etableret vores længe ønskede overdækkede 
udslagssteder på drivingrangen lykkedes det endelig i 2017 at få alle tilladelser i hus og få påbegyndt 
byggeriet. 

Med den første byggetilladelse viste det sig dog, at vi havde opstillet nogle forudsætninger og betingelser 
for projektet, som skulle vise sig at være meget dyrere og ville sprænge vores budgetramme. Vi søgte 
derfor kommunen om støtte til projektet. Imidlertid var pengene i den almindelige anlægsfond allerede 
uddelt. Det lykkedes at få en særbevilling igennem byrådet, som vedtog en ekstra bevilling til hele vores 
ansøgte beløb på ca. kr. 280.000. Stor tak til kommunen for hurtig og positiv behandling af vores ansøgning. 
Herefter kunne byggeudvalget gå i gang med projektet og indhente tilbud. Der blev efter en udbudsrunde i 
efteråret skrevet entreprisekontrakter med de valgte leverandører i starten af december måned. 

Planen er, at der står to nye udslagshuse med hver 4 udslagssteder klar til sæsonstart den 1. april 2018. 

Lidt om fremtiden 
Til sæsonstart skulle vi gerne byde velkommen til nye og forbedrede træningsfaciliteter på drivingrangen, 
hvor vi nu får mulighed for at stå i læ og tørvejr og træne. Det var planen at flytte boldmaskinen op til det 
første hus til sæsonstart, men da etableringen at de nye græsområder omkring husene ikke giver mulighed 
for at køre med boldopsamleren, så er flytningen udskudt til efteråret. 

På den store bane er de store projekter afsluttet og vi kan starte sæsonen med ny rating og hcp. nøgler. 
Tilbage står vores fortsatte renoveringsprojekt omkring bunkerne og øvrige små projekter i baneplanen. 
Baneudvalget er gået i gang med en ny 5 årsplan for banen som vi forhåbentlig kan præsentere på 
generalforsamlingen i 2019. 

Toilethuset på hul 12 skulle gerne være erstattet af vores nye bygning, som er lidt større og med samme 
indretning som den gamle men giver nogle yderligere muligheder ifm. vores arrangementer på banen. 

På baggrund resultaterne fra golfspilleren i Centrum har bestyrelsen valg at fokusere på følgende punkter i 
2018: 

• Flow på banen 
o Sammen med sekretariatet og baneservice skabe nogle bedre værktøjer til information og 

afvikling af runderne på banen, specielt i de hård belastede perioder (primetime) 

• Ledige starttider 
o Arbejde med GolfBox og de muligheder, der er for analyse og prognoser for en bedre 

regulering af aktiviteterne på banen 

• Sponsorarbejdet 
o Der skal skabes værdi for sponsorerne og der skal tiltrækkes flere og større sponsorer. 

 



Bestyrelsens beretning for året 2017 

 
 
 
 
 
 
 

[9] 

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

samarbejdspartnere og sponsorer for et rigtigt godt samarbejde og en helt fantastisk golf sæson 2017 i 

Roskilde Golf Klub. 

 

RoGK, bestyrelsen 


