Go
olfen i Verde
V
nsmållene
Verden
nsmål nrr. 8: Ansstændigge job ogg
økon
nomisk vækst
v
I en global ssammenhæn
ng er der næppe tvivl om
m, at dette ve
erdensmål ha
ar et meget fforskelligt indhold i
forskellige d
dele af verdeen.
I Danmark h
har vi en langg faglig histo
orie bag os, m
men derfor er
e målet natu
urligvis relevaant også i et
velorganiseret land som
m vores.
Og den økonomiske vækst er et mål for landet oog naturligviss for Roskilde
e Golf Klub ( RoGK).
Med en medlemsbase på
p 1.500 med
dlemmer er RoGK en af de
d større dan
nske golfklubbber og dera
af følger en
arbejdsstyrkke på 2 i sekretariatet, 3 trænere i prroshoppen, 4 helårsansatte og 4 som
mmeransatte i
greenkeepeerstaben, sam
mt ca. 4 årsværk i restau ranten.
Derudover eer RoGK i løb
bende dialogg om at tage borgere i praktik og arbe
ejdsprøvningg.
Fra Roskildee Tekniske Skkole greenke
eeperuddannnelse er der ofte
o besøg af de studereende.
Klubben har i februar 20
019 påny anssat en greennkeeperelev.
Det forventtes at når den
n nye 9 huls bane er færddig, vil det medføre
m
en øget
ø vækst foor RoGK og mindske
m
belastningeen af 18 huls banen og de
ermed også m
mulighed forr flere greenffee-spillere. Det vil blive tilstræbt, att
den nye ban
ne vil blive 100% økologisk drevet.
RoGK vil søgge om optaggelse i Nation
nalpark Skjol dungernes Lands
L
partnerskabsprograam, der vil give
g mere
markedsførring og dermed mulighed
d for en størrre omsætnin
ng.
n af den nye 9 huls bane vil medføre et større sam
marbejde me
ed Roskilde TTekniske Sko
ole og
Oprettelsen
forventeligtt medføre at eleverne på
å greenkeepeeruddannelsen kan komm
me til at arbeejde direkte på en
golfbane. Syynergien derr skabes mellem RoGK ogg en uddannelsesinstitution er nytænnkning.
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