
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Baggrund Roskilde Golf Klub har i mange år arbejdet aktivt med sin natur- og miljøpolitik.  
I 2016 præsenterede vi vores resultater og politik i forbindelse med Dansk Golf Union’s og 
Danish Greenkeepers Association’s Natur- og Miljøpris. Vi vandt ikke, men var med i opløbet 
blandt de tre finalister. Det samme gentog sig i 2018.  
 
Efter finalepladsen i 2016 besluttede vi os for at ændre grundlaget for arbejdet med natur og 
miljø og forankre det i FN’s 17 Verdensmål. 
 
Med baggrund i en gennemgang af RoGK’s natur- og miljøarbejde stod det klart at dette 
arbejde havde direkte relevans i forbindelse med 12 af de 17 Verdensmål, der således danner 
grundlaget for det fremtidige arbejde. 
 
Selvom dette umiddelbart kan synes ambitiøst og en ’stor mundfuld’ mener vi med henvisning 
til nærværende dokument, at det kan lade sig gøre. Det er muligt på klubplan at basere en aktiv 
og nærværende natur- og miljøpolitik på mål udarbejdet af FN og vedtaget af 
verdenssamfundet. Dette tror vi på, fordi 
 

1. natur- og miljøpolitikken kan ikke isoleres fra klubbens samlede virksomhed. 
2. klubben skal ses som en del af det samfund vi er medlem af og som vi påvirker.  
3. vi aktivt tager del i høringsprocesser, kommunalt foreningssamarbejde, nabosamvær 

og strategisk samarbejde. 
4. vi påvirker landet og dermed det globale miljø bl.a. gennem at udlede CO2 og skabe 

levesteder for bl.a. trækfuglene fra Afrika. 
5. natur- og miljøarbejdet udgør et af tre ’ben’ i det bæredygtige arbejde; de to øvrige 

’ben’ er det sociale og det finansielle. Det giver det en god mening, at en golfklub er 
baseret på helheden. 

6. fremtidens ledelse tager sit udgangspunkt i Verdensmålene. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roskilde Golf Klub 
og de 17 verdensmål 

 

 



Det er ikke alle 17 Verdensmål, der er relevante. Vi har arbejdet med følgende 12: 
 

* mål 3. Sundhed og trivsel 
* mål 4. Kvalitet i undervisning og formidling 
* mål 5. Ligestilling mellem kønnene 
* mål 6. Rent vand og sanitet 
* mål 7. Bæredygtig energi 
* mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 
* mål 11. Lokalsamfundet 
* mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion 
* mål 13. Klimaindsats 
* mål 14. Livet under vand 
* mål 15. Livet på land 
* mål 17. Partnerskab for handling 

 
De fem mål vi ikke finder relevante for klubben er, mål 1. Afskaf fattigdom, mål 2. Stop sult, mål 
9. Industri, innovation og infrastruktur, mål 10. Mindre ulighed og mål 16. Fred, retfærdighed 
og stærke institutioner. 
 
Vores vision er at være en klub, hvor der er adgang til RENT VAND OG SANITET, hvilket er 
med til at sikre SUNDHED OG TRIVSEL, hvor alle får en KVALITETSUDDANNELSE, hvor kvinder og 
mænd udnytter deres fulde potentiale, fordi der er LIGESTILLING MELLEM KØNNENE. En klub 
med fornuftige investeringer i BÆREDYGTIG ENERGI og som skaber ANSTÆNDIGE JOBS som en 
aktiv del af et BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND, og takket være en målrettet KLIMAINDSATS, 
bidrager til at begrænse den globale opvarmning. En klub hvor både VANDMILJØET og LIVET PÅ 
LAND trives, fordi klubben har sikret ANSVARLIGT FORBRUG. Alt dette skal klubben opnå bl.a. 
fordi den arbejder sammen gennem PARTNERSKABER FOR HANDLING.  
 

Vores mission er at gøre Verdensmål til hverdagsmål.  
 
I dokumentet er de 12 mål gennemgået et for et set i et RoGK perspektiv. 
 
Gennemgangen er bygget over den samme skabelon: 
 

• Indledning 
• Status 
• Udvikling 
• Planer 

 
 
 
 



Natur- og miljøarbejdet er ikke statisk derfor er dette dokument dynamisk og vil konstant blive 
redigeret og fornyes med de tiltag, der planlægges og gennemføres. Det sker i 
overensstemmelse med afsnittene om udvikling og planer for de enkelte mål. Sideløbende 
udarbejdes et operationaliseret dokument, der spejler visionen for og implementering af 
verdensmålene frem mod 2030. 
 
 

 

Roskilde Golf Klubs natur-og miljøudvalg, maj 2019.
 

 

 

  



 

Baggrund At golf er sundt er uden for enhver diskussion. Frisk luft, motion, socialt samvær 
bidrager til den enkeltes sundhed og trivsel. Hertil kommer tilbud om sund mad baseret 
på økologiske råvarer i klubbens restaurant. 

Status På generalforsamlingen i 2018 blev klubbens formålsparagraf i vedtægterne ændret, 
således at der er et klart fokus på trivsel / sociale forhold og aktiviteter. Desuden blev 
det præciseret, at klubben er for alle!! (Hvilket bl.a. understreges af vore ReHab 
aktiviteter – se bilag 3.1)    

I RoGK er der godt 1500 
medlemmer, og klubben har 
både forår og efterår attraktive 
tilbud til potentielle nye 
medlemmer. Både i dette 
arbejde og generelt i klubben 
sættes medlemmernes trivsel, 
dvs. det sociale miljø, i 
højsædet. Dette gøres ikke 
mindst gennem en aktiv indsats 
fra en lang række frivillige, der 
arbejder i klubbens bestyrelse 
og i en lang række udvalg under 
bestyrelsen.  

Endvidere ydes en stor indsats af frivillige, der organiserer og driver en række klubber i 
klubben (dameklub, herreklub, seniorklub osv.). Ikke mindst ydes en stor indsats i 
forbindelse med junior og mikroarbejdet, ligesom klubben har en velfungerende 
mentorordning, der skal sikre nye medlemmer sluses ind i klubben på bedst mulig vis, så 
de fra starten ’føler sig hjemme’ og som en del af klubben. 

Mere end 10% af vores medlemmer er aktive som frivillige i klubbens organisation, og vi 
har et mål om at nå 200 (13%) i de kommende år. 

Et specielt fokusområde for RoGK er ReHab golf, der giver klubmedlemmer med et 
fysisk handicap mulighed for at dyrke golfspillet. ReHab fokuserer specielt på 
rehabilitering af hjerneskadede efter blodpropper / hjerneblødninger. ReHab golf 
involverer en lang række frivillige i klubben, der gør et kæmpe arbejde for denne 
specielle gruppe medlemmers sundhed og trivsel. 

Sundheden sættes ligeledes højt i klubben gennem restaurantens tilbud om mad 
baseret på økologiske råvarer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sundhed og trivsel 

 



Udvikling RoGK arbejder løbende på at forbedre miljøet i klubben og herigennem at bidrage 
positivt til medlemmerne sundhed og trivsel. Bestyrelsen, og ikke mindst de forskellige 
udvalg (bane-, bygge-, natur & miljø- osv) arbejder kontinuerligt på at forbedre såvel det 
interne som det eksterne miljø til glæde for klubbens medlemmer. 

Tilsvarende arbejdes der i klubberne i klubben på at udvikle nye tiltag, som f.eks. besøg i 
andre klubber nationalt og internationalt. 

I restauranten fokuseres på at øge brugen af økologiske råvarer til glæde for såvel 
medlemmerne som for det eksterne miljø. I dag er ca. 10-12% af restaurantens 
madtilbud baseret på økologiske råvarer. 

Fremtid Klubben vil fortsat arbejde målrettet med at forbedre integrationen af nye medlemmer 
efter prøveperioden. 

Et mål for klubben er en madproduktion, der i videst muligt omfang skal være baseret 
på økologiske råvarer. 

 

  



 

Baggrund Roskilde Golf Klub har som alle golfklubber en ganske betydelig undervisning af 
medlemmerne ud i sporten. 

Derudover yder vi en målrettet ekstraordinær indsats omkring formidling på natur- og 
miljøområdet. 

Status Overfor samtlige klubbens ansatte har der i år været gennemført en ny aktivitet. Vi 
indledte med et fælles møde om natur- og miljøarbejdet, derefter var vi på en 
banevandring, hvor vi gennemgik klubbens forskellige initiativer, drøftede fremtidige 
planer og relevante problemstillinger.  Det var vigtigt, at dette arrangement ikke alene 
var for greenkeeperstaben, men at alle er informeret om natur-og miljøpolitikken. 

Klubbens medlemmer inviteres til en årlig nattergaletur med efterfølgende kaffe, hvor 
der tales om turens udbytte. Desuden gives der information om natur- og 
miljøudvalgets arbejde og planer. Der skrives regelmæssigt klummer i klubbens 
nyhedsbreve og på hjemmesiden. Nye tiltag, der er synlige på banen, f eks de nye 
blomsterbede, oplyses der direkte om på banen med opslag. Det samme sker ved f eks 
tiltag overfor svampeangreb på greenen. 

Banen og dens nære omgivelser er oprettet som selvstændig lokalitet på Dansk 
Ornitologisk hjemmeside og iagttagelser indberettes her. Der er oprettet et direkte link 
på klubbens hjemmeside. 

Til medlemmer og gæster er der udarbejdet en ny folder, der fortæller orm banens 
naturindhold (bilag 4.1) 

Udvikling En repræsentant fra klubbens bygningsudvalg deltager regelmæssigt i natur-og 
miljøudvalgets møder med henblik på drøftelse af kommende tiltag for at sikre, at også 
nye byggeprojekter og ombygninger er sikret bedst mulige miljømæssige forhold. 

Fremtid Natur-og miljøudvalget har ønske om tættere relationer til andre af klubbens udvalg og 
der vil snarest blive afholdt møde med baneudvalget.  

Udarbejdelse af årstidsfoldere.  

Opsætning af informationstavler om banes natur. 

Vi er meget bevidste om, at vore mange miljøtiltag skal anerkendes af medlemmerne, 
før de virkelig har effekt 
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Baggrund Ligestilling mellem kønnene er et helt centralt emne i relation til det indre miljø ikke 
blot i RoGK, men i samfundet generelt. 

Status I RoGK er både bestyrelsen og de forskellige udvalg domineret af mænd. Dette gør sig 
også gældende i hovedparten af klubberne i klubben. Her er denne dominans i enkelte 
tilfælde (herreklubben) forståelig og modsvares af dameklubben. 

 

Klubben består i dag af 61% 
mænd og 39% kvinder. Dels 
fokuserer vi på at få flere 
kvindelige medlemmer via flere 
sociale arrangementer med 
dette fokus, dels ønsker vi at 
bestyrelse og udvalg afspejler 
klubbens sammensætning af 
medlemmer på køn. 

 

 

Udvikling Der arbejdes aktivt på at ændre sammensætningen af bestyrelse og udvalg mod en 
mere ligelig kønsfordeling ud fra den simple (og generelt i samfundet accepterede) 
antagelse, at en mere ligelig kønsfordeling bidrager til at bedre arbejdsmiljø. 

Fremtid Målet for sammensætningen af såvel RoGK’s bestyrelse samt udvalg er en fuldstændig 
ligelig kønsmæssig sammensætning, idet der ses bort fra specielle grupperinger som 
f.eks. bestyrelserne for henholdsvis dame- og herreklubberne. 
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Baggrund Rent vand og sanitet er to helt centrale emner i relation til miljø og bæredygtighed. 
RoGK er storforbruger af vand og det er derfor er ’rent vand’ og vandforbruget et 
fokusområde for klubben. 

Status RoGK har en pålagt begrænsning af vandforbruget på 8000 m3/år. Under normale 
omstændigheder er dette ikke en begrænsning for klubben. Dog fik RoGK som et 
resultat af den meget tørre sommer i 2018 tilladelse til et yderligere forbrug på 2000 
m3. Ved opgørelsen ultimo november viste det sig dog, at det reelle merforbrug 
begrænsede sig til få hundrede kubikmeter. 

RoGK bruger i dag vandværksvand i forbindelse med sanitet samt vask af maskiner og 
overfladevand til vandingsformål (fra de tidligere bassiner fra rensningsanlæg). 

RoGK’s betragtelige maskinpark kræver brug af en ikke negligerbar mængde vand. 
Klubben fik for ca. 5 år siden tilladelse til oprettelse af et rodzone-anlæg, hvor vandet 
fra greenkeepergårdens vaskeplads føres til og dermed renses. Rodzone-anlægget 
beriger samtidig banen med vegetation, vand og øget biodiversitet. 

Der er i 2018 installeret nye toiletfaciliteter på banen med tilhørende kloakering.  

Restaurantens brug af økologiske råvarer reducerer pesticidbelastningen af 
grundvandet, hvilket er et af RoGK’s bidrag til det generelle arbejde med rent vand i 
samfundet, således er 694 m3 grundvand friholdt for pesticider i perioden 1/1-30/11 
2018 grundet restaurantens brug af økologiske råvarer 
(http://okologi.dk/virksomhed/foodservice/goer-en-forskel-for-grundvandet). 

Udvikling Der er indlysende begrænsede 
muligheder for betydelige 
reduktioner af vandforbruget.  

Mulighederne skal bl.a. søges i 
genbrug af vand samt anvendelse 
af regnvand til brug i forbindelse 
med vaskepladser for golfudstyr 
samt til toiletskyld (dette sidste 
er dog underlagt visse 
lovmæssige restriktioner). Disse 
muligheder undersøges. 

Restaurantens forbrug af økologiske råvarer øges med en deraf følgende et fortsat 
reduceret bidrag til pesticidbelastningen af grundvandet. 
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Fremtid Målet er en reduktion af RoGK’s forbrug af hanevand med 20 % gennem opsamling og 
brug af regnvand i forbindelse med vaskepladser for golfudstyr og toiletskyld, og en 
fortsat reduktion af pesticidbelastningen af grundvandet gennem en øget anvendelse af 
økologiske råvarer i madproduktionen.  

 

  



 

Baggrund Som alle andre bruger RoGK en betragtelig mængde energi både til opvarmning, 
belysning og klubbens maskinpark. En reduktion af energiforbruget vil være til gavn for 
såvel miljøet som klubbens økonomi. 

Status Der er sensorstyret lys på ca. 80 % af vores lyspunkter i og omkring Roskilde Golf Klub. 
Allerede omlagte belysningskilder til gaslampe /sensorløsning giver en energibesparelse 
på estimeret 40% i forhold til manuelt styrede glødelamper. Yderligere reduktion 
sammenlignet med traditionelle glødepærer forventes ved at skifte til LED belysning – 
samtidigt med at belysningskvaliteten øges markant. Der er indkøbt LED armaturer til 
vores baglade, og armaturerne monteres i de kommende 2 måneder.  

Med henblik på at få en bedre overblik over energiforbruget og dermed udpege 
specifikke områder for mulige besparelser er der installeret bimålere i de forskellige 
energiforbrugende områder – senest er der etableret bimåler for alt køl og frys 
tilhørende restauranten i 2018. 

RoGK benytter i dag udelukkende eldrevne golfbiler og nye biler anskaffes med 
energirigtigt, elektronisk lade-system. 

En besparelse på ca. 50% er opnået gennem en udskiftning af et gammelt fyr på 
greenkeepergården til et fuldautomatisk ”high-tech” fyr.  

Udvikling På længere sigt satses på en udskiftning af all belysning med LED belysning. En simpel 
udskiftning af udbrændte pærer med LED giver imidlertid ikke den fulde besparelse, idet 
dette kræver en simultan udskiftning af de tilhørende armaturer. Udviklingen går stærkt 
på dette område og RoGK følger denne udvikling tæt. 

I forbindelse med etablering af overdækket driving-range er der lagt nye kabelføringer i 
jorden frem til P-plads og tilkørselsvej. Klubben har en investering på programmet på 
sin 3 års investeringsplan på 300.000 kr. til nye LED udendørsarmaturer der.  

RoGK har tidligere undersøgt mulighederne for anvendelse af solpaneler, men har 
endnu ikke fundet løsninger, der er både miljømæssigt og økonomisk rentable for 
klubben. Udviklingen på dette område følges. 

Tilsvarende vurderes muligheden for anvendelse af jordvarme, men også her peger den 
økonomiske pil nedad. 

Fremtid Det er RoGK’s mål fortsat at nedbringe energiforbruget, og dermed både direkte og 
indirekte reducere CO2 emissionen gennem løbende introduktion af energibesparende 
foranstaltninger både i relation til elforbrug og opvarmning. I denne sammenhæng vil 
også isolering af udvalgte bygninger blive inddraget. 

Der er lagt Kr 300.000 ind i vores investeringsprogram til udskiftning af alle udendørs 
lysarmaturer til LED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bæredygtig energi 

 



RoGK er sig bevidst om de miljømæssige problemer, der er forbundet med 
produktionen af LED belysning (primært i Kina). Dette indgår ikke i klubbens 
overvejelser. 

RoGK lejer en gammel bygning af Roskilde Kommune for et symbolsk beløb. Klubben 
forhandler med kommunen om overtagelse af gl hus, der anvendes som vicevært-bolig 
og depot mhp opførelse af nyt miljørigtig bygning. Spørgsmålet er til politisk behandling 
i januar 2019, og vi har en forventning om at overtage ejendommen i efteråret 2019, 
således at en energibesparende modernisering kan gennemføres 
 
Med den nuværende aftale har RoGK ikke økonomisk motivation for at foretage større 
energireducerende tiltag i denne bygning. Sagen er derfor taget op med Roskilde 
Kommune, og vi forhandler pt. om en overtagelse af bygningen, således at vi kan 
foretage energibesparende modernisering, til glæde for alle parter og miljøet generelt. 
Sagen forventes afgjort med positivt udfald i løbet af 1. kvartal 2019.  

 

 

  



 

Baggrund For de ansatte i Roskilde Golf Klub skal der naturligvis være overensstemmelse med de 
krav, samfund og organisationer stiller. 

En golfklub yder et ikke uvæsentlig bidrag til den økonomiske vækst i samfundet. 

Status Med en medlemsbase på 1500 medlemmer er Roskilde Golf Klub en af de større klubber 
i Danmark, hvilket også afspejler antallet af ansatte. 

Klubbens arbejdsstyrke omfatter: 2 i sekretariatet, 3 trænere i Proshoppen, 4 
helårsansatte greenkeepere og 4 sommeransatte og ca. 4 årsværk i den forpagtede 
restaurant med sæsonmæssige variationer. 

RoGK har løbende dialog med Roskilde 
Kommune om at tage borgere i 
arbejdsprøvings- og praktikforløb. Der 
er generelt 1-2 borgere i et sådant 
forløb, det er hvad reglerne giver 
mulighed for. 

I 2018 sluttede et længere forløb med, 
at en elev fik greenkeeperuddannelsen 
efter flerårigt samarbejde mellem RoGK 
og myndigheder. Desuden har vi haft et 
praktikforløb på 8 uger hos 
greenkeeperne.  

Fra greenkeeperuddannelsen på Roskilde Tekniske Skole er der ofte besøg fra de 
studerende. 

Ekstraordinært i 2018, har vi haft et succesfuldt praktikforløb for en hjerneskadet 
borger som medarbejder i sekretariatet. Medarbejderen har implementeret 
persondataforordningen projektorienteret. 

Udvikling Udviklingen af en 100% økologisk intermediate  9-huls bane vil give mindre belastning af 
18-huls-banen og give mulighed for flere greenfeespillere. 

Klubben ansætter en greenkeeper elev pr 1. februar 2019, da vi mener det er et 
samfundsansvar at bidrage på denne måde.  

Ligeledes vil klubben fortsætte med at have borgere i arbejdsprøvning og praktik. 

Fremtid Golfklubben bliver medlem af det nye partnerskabsprojekt, som Nationalpark 
Skjoldungernes Land har etableret, med henblik på en større markedsføring, der vil 
skabe større omsætning i klubben og lokalsamfundet. 

Projektet med etablering af 9 hullers bane i samarbejde med Teknisk skole, som har 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anstændige jobs og 
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greenkeeperuddannelsen, indebærer en opgradering af uddannelsesforløbet, da 
eleverne kommer til at arbejde i et ”virkeligt miljø” – altså på en rigtig golfbane som er i 
drift. Elevernes arbejde skal således reelt anvendes. Den synergi der skabes i dette 
projekt mellem klub og uddannelsesinstitution er et eksempel vækst ved nytænkning. 

 

  



 

Baggrund Roskilde Golf Klub vil spille en rolle i lokalsamfundet. 
 

Status Det gode naboskab går begge veje og det oplever vi i løbet af året.  

RoGK har taget initiativ til – og ansvar for - et nabonetværk, som tæller RoGK samt 
beboerne på 12 parceller, som støder op til golfbanen. 

I dette forum afklares og koordineres holdninger til forhold under lokalplaner mv. Vi 
mødes således med kommunen på vegne af den samlede gruppe – hvilket i høj grad 
påskønnes af kommunen. 

Desuden inviterer klubben alle naboer 
til gløgg og kager for at informere om 
seneste tiltag og fremtidige planer 
hvert år i december. I det sene forår 
inviteres naboerne med på den årlige 
nattergaletur. Nogle af naboerne, der 
dyrker økologisk vin nord for hul 3, har 
de seneste to år inviteret klubbens 
medlemmer på en velbesøgt 
vinsmagning. 

Golfbanen er offentlig tilgængelig og vi har gående, cyklende og ridende og om vinteren 
skiløbere på anlægget. Langs med banen går Skjoldungestien og klubben har forpligtet 
sig til at pleje en del af forløbet. 

Klubben har givet høringssvar på kommuneplaner, senest et støttende svar til `Roskildes 
grønne ring`, der også omfatter klubbens arealer. 

Udvikling Ved den seneste udvidelse af vores driving-range har inddragelse af naboerne medført 
en neutral farvelægning af overdækningen og plantning af et nyt hegn. I forbindelse 
med den nye 9-huls-bane er vi i tæt dialog med kommunen og det vil indbefatte en ny 
lokalplanlægning, hvor forholdet til vores naboer kan få en vigtig rolle.  

Fremtid Naboerne er blevet direkte inddraget i planlægningen af den nye 9-hulsbane, ikke 
mindst i beslutningen af den fremtidige beplantning af det nordlige hegn, der udgør 
skellet. 
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Baggrund Ansvarligt forbrug og produktion er helt centrale emner i relation til at sikre et godt 
eksternt miljø. 

Status RoGK fokuserer i relation til ansvarligt forbrug og produktion på en række områder, 
herunder driften af banen, restauranten, affald og transport. 

I relation til banedriften er der fokus på forbruget af såvel vand som af 
bekæmpelsesmidler. På begge områder er RoGK underlagt udefrakommende 
restriktioner. Klubben har tilladelse til et vandforbrug på 8000 m3, og 
lovgivningsmæssigt er kun et fåtal af pesticider (4 herbicider, 2 fungicider og 2 
insekticider) tilladt og der er fastsat maximale mængder, der må anvendes. I 2017 
anvendte RoGK kun 3 af de tilladte midler: 1 herbicid og 2 fungicider. Midler brugt i 
forbindelse med et forsøg (sammen med DGU) vedr. bekæmpelse af ’dollar spots’ er 
ikke medtaget. For alle 3 midler har forbruget i 2018 været væsentligt under den tilladte 
maximale. 

2018 har, grundet den ekstremt varme sommer, været atypisk. Generelt har RoGK 
tilladelse til at indvinde 8000 m3 vand, hvilket normalt ikke overskrides, idet forbruget 
er ca. 70% af det tilladte. I 2018 søgte RoGK dog en ekstrabevilling på 2000 m3 for at 
sikre banens overlevelse og anvendelighed. Totalforbruget pr. ultimo november viste 
dog et forbrug på kun få hundrede kubikmeter over de normalt tilladte 8000 m3. 

RoGK har i 2018 installeret nyt og mere effektivt pumpesystem til vanding med et 
reduceret energiforbrug på 20-30% til følge.  

Restauranten baserer en væsentlig del af madproduktionen på økologisk baserede 
råvarer, hvilket udover den positive sundhedsmæssige positive effekt også indirekte 
friholder grundvandet for en betragtelig mængde pesticider. 
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Udvikling  RoGK arbejder målrettet på at nedbringe forbruget af både gødning og 
bekæmpelsesmidler. Fremkomsten af nye midler og metoder følges tæt af 
greenkeeperstaben. 

Klubbens affaldssystem opgraderes pt, bl.a. baseret på den affaldssorteringsordning, 
der er under indførelse i Roskilde Kommune.  

RoGK arbejder med en reducering af transporten til/fra klubben, bl.a. gennem 
samkørsel og cykling. Dette er en længerevarende proces, da en sådan omlægning 
kræver en holdningsændring. 

Restauranten arbejder målrettet på at øge brugen af økologiske råvarer 

Fremtid Det er RoGK’s mål årligt at nedbringe forbruget af såvel bekæmpelsesmidler som 
gødning. 

Vi har besluttet at gøre sekretariatet ”papirløst”. I forbindelse med den nye 
”persondataforordning” har vi kun defineret elektroniske medier. 80% af alle gamle files 
er allerede væk, og de sidste 20% elimineres i 2019. Alle processer er baseret på 
”papirløshed”, således at der ikke genereres papirfiles fremover. 
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Fremtid I forbindelse med en mulighed for at reducere transportbidraget til klubbens CO2 
udledning vurderes mulighederne for at opsætte ladestandere til el-biler. 

Klubben arbejder endvidere med at udvikle initiativer til at motivere til at ’vi cykler til 
golf’. 
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insekterne og der har været et særligt fokus på den sjældne sommerfugl, guldhale, der 
har slåen som værtsplante for æg og larver. 

Desuden bidrager blomstermarkerne til en ændret æstetisk oplevelse på banen. Endelig 
er den store blomstermark lagt på hul 15, hvor den offentlige Skjoldungesti løber tæt 
ved. 

Vi har i foråret sat sliksten op til hjortevildtet med to formål, dels at hjælpe vildtet og 
dels at forsøge at få dyrene til i højere grad at bruge disse sten og i mindre omfang få 
deres mineraltilskud fra banens bunkers. Slikstenene er placeret, så det er let for 
golfspillerne at se dyrene. 

Vi fortsætter med at udvikle mængden af kasser til fuglene og opsætter hvert år ca. 50 
nye fordelt med 35-40 til stærene, 10-12 til de mindre hulrugende arter (musvit, 
rødstjert og blåmejse) og 2-5 til de større arter (natugle, tårnfalk og allike). I alt er der 
ca. 250 fuglekasser på banen. Stærekasserne placeres tæt ved greens og teesteder for 
at få hjælp af fuglene til bekæmpelse af gåsebille- og stankelbenslarver, der æder 
græssets rødder. Tæt på puttinggren og klubhuset har vi har opsat fuglekasser med 
mulighed for at kigge ind, så medlemmerne kan følge med i mejsernes yngel. 

Der produceres stadig store mængder af ørredyngel til udsætning på 
greenkeepergården af ROLK (Roskilde og Omegns Lystfiskerklub), årligt ca. 150.000 
stykker smolt. Klubbens egne vandløb er `fyldt` og smolten leveres videre. Der er nu 
opsat et informationsskilt om aktiviteten (foto), som alle, der spiller golf, passerer  på 
deres runde. 

To nye vandhuller til fremme af paddebestanden er blevet etableret i efteråret 2018 
med økonomisk støtte fra Roskilde Kommune og Nationalparken Skjoldungernes Land. 
Det er især for at ophjælpe bestandene af de fåtallige forekomne spidssnudede frøer, 
samt den mere sjældne løvfrø, som yngler få hundrede meter fra golfbanen. Udover 
disse padder vil vi i spænding følge successionen af vandplanter og vandinsekter i disse 
nyetablerede vandhuller. 

Den fortsatte beplantning af banen sker kun med hjemmehørende arter. 

I et forsøg på at fremme engblomster, bl.a. orkideen plettet gøgeurt, har vi i 2018 
oprettet et le-laug blandt medlemmerne, der slår roughen på udvalgte steder to gange 
om året.  

Fremtid På hul 18 har vi planer om etablering af et mere permanent vandhul. 

Vi har en del overflade- og drænvand fra en naboejendom, som vi er i samtale med 
kommunen om, hvorvidt det kan anvendes til landskabsforbedring. 

Langs hul 18 er en 500 meter lang række af poppeltræer, der ældes og vi er i dialog med 
kommunen, om man med fordel kunne styne dem, imidlertid er de optaget i 
lokalplanen, hvilket muligvis vil kræve en yderligere indsats. 

I forbindelse med etableringen af intermediate-banen vil et gammelt vandhul udvides 
og skabe nyt liv. 

I det kommende år vil der blive opsat to insekthoteller tæt ved de nyetablerede 
blomstermarker. 
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I år er klubben kontaktet af et kommunalt initiativ, Roskilde Vandrefestival, og har i den 
forbindelse indgået med en guidet tur efter offentlig annoncering i september måned. 

Klubben blev i oktober inviteret af kommunen til drøftelse af den fremtidige grønne-blå 
strategi og lod sig repræsentere af to fra natur- og miljøudvalget i et velbesøgt 4 timer 
langt borgermøde søndag d 28. oktober.  Envidere var klubben repræsenteret ved det 
efterfølgende foretræde for kommunens klima- og miljøudvalg. 

En repræsentant for klubbens naur- og miljøudvalg var den 15/11-2018 inviteret til at 
fortælle om natur- og miljøarbejdet i Roskilde Golf Klub på den årlige konference for de 
danske greenkeepere (DGA) (bilag 17.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fremtid I forbindelse med etableringen af intermediatebanen vil klubben stille 
undervisningslokaler til rådighed for RTS, som i praksis-undervisningen vil henlægge 
denne til golfklubben og være en del af den nye banes tilblivelse. 

I forbindelse med den store internationale græskonference i Danmark er det aftalt med 
DGU, at den nye bane og det økologiske tiltag skal være ekskursionsmål i 2020. 

 

  



 

 

Udvikling De seneste to år er følgende blevet gennemført: 
 

• der har været afholdt 11 møder i udvalget 
• haft  5 møder med politikere og medarbejdere fra Roskilde kommune, 

haft 4 møder med politikere og medarbejdere fra Nationalpark 
Skjoldungernes Land,  

• deltaget i borgermødet i Roskilde kommune og haft foretræde for Klima- 
og miljøudvalget 

• på banen har vi sat informationsskilte op om fiskeyngel-produktionen, ved 
indgangen til banen, ved blomstermarkerne, ved behandling af 
svampeangreb, der er udarbejdet en informationsfolder, der skrives i 
nyhedsbreve og på hjemmesiden 

• der har været afholdt årlige nattergaleture, nabo-komsammen, afholdelse 
af offentlig tur i forbindelse med Roskilde Vandrerfestival 

• der er opsat sliksten til hjortevildtet, oprettet to padde-vandhuller, tilsået 
to blomstermarker, opsat 40 nye fuglekasser årligt, tilplantning på 
drivingrangen, nye skraldespande på banen med opdelte rum 

• der er udskiftet nye mere miljøvenlige vandpumper, opsat bimålere til 
vand og elforbrug i restauranten, toilet på banen er lovliggjort og udskiftet 

• der har været afholdt møde og gennemført banevandring med hele 
klubbens personale, forelagt rapport om arbejdet og planer på klubbens 
udvalgs-dag 

• taget initiativ til ny skraldordning for klubben med inddragelse af 
restaurant og proshop 
 

Fremtid I de kommende år fokuseres på: 
 

• Integration af nye medlemmer 
• Øget brug af økologiske råvarer 
• Udarbejdelse af årstidsfoldere om naturen på banen 
• Øget bevidstgørelse af medlemmerne om klubben natur- og miljøarbejde 
• Øget kvindelig repræsentation in bestyrelse og udvalg 
• Reduktion af vandværksvand 
• Opsamling af regnvand 
• Reduktion i energiforbrug 
• Erhvervelse af bygning fra Roskilde kommune mhp opførelse af nyt og 

mere energivenligt hus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammenfatning 

 



• Ansættelse af ny greenkeeperelev 
• Involvering af greenkeeperuddannelsen ifb etablering af intermediate 

banen 
• Optagelse i Nationalpark Skjoldungernes Lands partnerskabsprogram 
• Inddragelse af naboerne ifm den nye 9-hullers bane 
• Reduktion af forbruget af bekæmpelsesmidler og gødning 
• Gennemførelse af det papirløse kontor 
• Ladestandere til el-biler 
• Reduktion af transport- og affaldsbidraget til klubben CO2 udledning 
• Oprettelse af nye vandhuller 
• Opførelse af insekthoteller 
• Inddragelse i DGU’s græskonference i 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


