
Roskilde Golf Klub 

Ref. af baneudvalgsmødet d.27.6.19, i klubhuset 

Tilstede: Brian Harder, Nick Bosholdt, Jan Birger Nielsen, Mette Jessen (delvist), Torben Svendsen (ref) 

Dagsorden som udsendte: 

Pkt.1. Rundtur på banen. 

Hul 6) Nick undersøger mulighed for beskæring/fældning af træer langs teestedet mod søen. Det vil skabe 

udsyn og perspektiv, både fra hul 5 og 6, samt lys til græsset på teestedet. 

Hul 5) Overskudsjord fra etablering af bænkepladser på banen placeres i en kile, skrånende fra teestedet på 

hul 6 og ned mod det ny søareal på hul 5. Derved undgås dannelse af et sumpområde. 

Hul 4) Efter dræning af arealet mellem trægrupperne før green, er der opstået et GUR område ved klokken. 

Der var enighed om at markere dette som GUR for en periode, indtil græsset får fat igen. 

Via prikling og efterfyldning med zeolit forbedres underlaget for green 4 og 5. Dette giver græsset bedre 

vækstbetingelser og en bedre bakterieflora. Derved modarbejdes bl.a. enårigt græs. Der udlægges i alt ca. 1 

ton zeolit. 

Hul 15) Blomstermark i fairways venstre side er kommet godt i vej og er blevet suppleret med et 

insekthotel. 

Ny bænke og placering generelt: Der bliver mulighed for opsætning af bord/bænkesæt ved toiletbygning på 

hul 12 i 2020 (budget).  De ny bænke er nogle steder placeret parallelt med slagretningen på hullet af 

sikkerheds hensyn, ligeledes mellem tee 58 og tee 45 af hensyn til størst mulig udnyttelse. 

Sponsorudvalgets bænk kan evt. placeres i tilknytning til drivingrange, af hensyn til størst mulig 

eksponering. 

Greens vil blive priklet og eftersået i uge 28. 

5 års planen for div. ændringer m.v. ser fortsat ud til at holde tidsmæssigt. Opretning af tee steder 

kommenteredes. 

Pkt.2. Mødereferatet fra sidste møde er godkendt. 

Pkt.3. Ris og ros:  

1) Drivingrange, underlaget i mellemstykket mellem de overdækkede udslagssteder lægges om på grund af 

væsentlige ujævnheder. Ligeledes pålægges herefter nyt sammenhængende kunstigt græs, med opdelte 

bokse. Græskvaliteten skal være ”teerigtig”, således at der kan slås driver. F. J.Poulsen foretager 

omlægningen. Udslagsstykket vil i omlægningsperioden blive flyttet frem til græsarealet. 

Der er indkommet et forslag om særskilt spilleropsamling af affald på banen via poser. Status p.t. er, at 

skraldmængden i spandene på banen er steget meget, og at udvalget generelt for nærværende ikke ser et 

behov for supplerende ordninger. 

Pkt.4 Intermediate bane og div: 



1) Ambitionen om igangsætning af 9 huls intermediate banen i år ser ud til at måtte skubbes til 2020. 

Der er ikke ressourcer i Roskilde Kommune til at færdigbehandle sagen før da. Der stiles mod en 

godkendelse i juni 2020. Dertil kommer, at der skal bruges tid til at finde den rigtige finansiering. 

2) Baneguide, inkl. oversigtskort over hele baneanlægget, bliver færdig i år. Skal også bruges i 

forbindelse med Intermediate banen og planprocessen. Endvidere arbejdes der med en ensretning 

af tekster, formuleringer, m.v. vedr. al kommunikation på og i relation til banen. 

Pkt.5. Næste møde er planlagt til tirsdag d.24.9 2019 kl. 17.00 i klubhuset. 


