
 
 
 
 
 
 
 

[1] 

Bestyrelsens beretning for året 2018 

Så kan vi endnu engang se tilbage på en helt fantastisk sæson i Roskilde Golf Klub, en sæson som har været 
fyldt med masser af aktiviteter og golf på vores dejlige baner. Vi har grund til at være stolte af vores dejlige 
klub, hvor sekretariatet og greenkeeperstaben sikrer trygge rammer for vores klub samt en restaurant og 
en proshop med henholdsvis Peter og Lasse i spidsen som gør det til en oplevelse at komme i klubben, hvad 
enten det er for det sociale eller for at dyrke vores passion for golf på alle niveauer.  

Der skal lyde en tak til alle jer fantastiske medlemmer, både nye som gamle, der gør vores klub til et 
specielt sted at være - hvor det bobler af smil og energi året rundt. En helst speciel tak skal lyde til klubbens 
mere end 150 frivillige som på daglig basis, i diverse udvalg og Klub i Klubber (KIK) yder en uvurderlig 
indsats for, at vi har vores fantastiske anlæg og at vi har et aktivitetsniveau som er uden sammenligning i 
Danmark. 

Årets arbejde i bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Torben Madsen som næstformand og Jens 
Krøis som kasserer. Bestyrelsen bød velkommen til 2 nye medlemmer hhv. Stig Nelkop som igennem året 
har arbejdet med sponsorudvalget og økonomi samt Jan B. Kristiansen som har arbejdet med baneservice 
og flow på banen. 

Bestyrelsen havde besluttet 3 prioriterede arbejdsområder: 

• Sponsorarbejde 

• Ledige starttider 

• Flow på banen 

Sponsorarbejde 
Med klubbens nye visions- og strategiplan er kontingent og sponsorindtægter prioriteret som de primære 
indtægter for klubbens økonomi. Vi har i dag en god og loyal skare af sponsorer som vi har ønsket at skabe 
nogle bedre rammer for, både for at fastholde men absolut også udvide sponsorkredsen. 

Sponsorudvalget har igennem året udarbejdet et helt nyt spændende sponsorkoncept som kommer til at 
danne rammerne for sponsorarbejdet de næste mange år. Allerede her før generalforsamlinger ser vi et af 
resultaterne af deres arbejde ved dannelse af erhvervsnetværk for klubbens sponsorer. 

Ledige starttider 
Roskilde Golf Klub er nok af en af de klubber i landet med den største belægning af banen, altså flest 
spillede runder igennem sæsonen. For at give den optimale udnyttelse af de ledige tider i Golfbox er der to 
primære kriterier som skal være opfyldt: 

• At bookede tider også bliver benyttet eller afmeldt hvis de ikke bliver benyttet 

• At fortrinsret tider til KiK reflekterer udnyttelse af disse tider 

Sekretariatet holder øje med om der er medlemmer som konsekvent ikke benytter eller udebliver fra deres 
bookede tider. Hvis dette er tilfældet, bliver spilleren kontaktet. Sekretariatet har i samarbejde med alle 
klubbens ”Klub i Klubber” gennemgået deres fortrinsret tider, hvor det i samarbejde er lykkedes at 
reducere ubenyttede KiK fortrinsret tider med 20 %. 

Flow på banen 
Der er ingen tvivl om at der er trængsel på vores anlæg i primetime perioderne, og at flow på banen kan få 
tingene i kog hos selv den mest rolige og velafbalancerede golfspiller. Bestyrelsen har sammen med 



 
 
 
 
 
 
 

[2] 

baneservice arbejdet på en række initiativer som skal hjælpe os alle til at være opmærksom på flow på 
banen og i vores spil. Sammen med DGU kørte vi kampagnen ”Spil med tempo” hvor 4 områder var 
prioriteret som vigtige for flow i spillet. Kampagnen vil fortsætte i den nye sæson, hvor også de nye 
golfregler træder i kraft og som er målrettet et hurtigere spil på banen. 

Økonomi 
På bestyrelsens årlige seminar havde vi sat fremtidige investeringer på dagsordenen, primært for at få 

overblik over nødvendige investeringer og ønsker til fremtiden, men også for at kunne foretage relevante 

prioriteringer. 

Bruttolisten fremviste et investeringsbudget på ca. 15 millioner kroner over en 5 årig periode og dækker 

over både nødvendige maskinindkøb, bane og anlægsinvesteringer samt ombygning/renovering af vores 

klubhus og opdatering af træningsfaciliteter og andet. 

En investeringsplan over de næste 5 år på 15 millioner er selvfølgelig urealistisk, men giver et rigtigt godt 

billede af vores udvikling af klubben. 

Vores absolutte største prioritet er udbygning af vores 9 huller bane til en rated intermediate bane. En 

bane som både kan tjene som træningsbane for vores mange nye i klubben, hvor de har mulighed for at 

spille sig ned i handicap. Men også en bane som kan være interessant for mere etablerede spillere som 

måske ikke har tid eller mulighed for en fuld 18 hullers runde eller vores ældre medlemmer som heller ikke 

ønsker at spille 18 huller. 

Sekretariatet arbejder i øjeblikket med at få vurderet vores lånemuligheder. Til dette baneprojekt vil der 

blive dannet en arbejdsgruppe, som har til mål at finde finansiering til projektet. 

Med årets resultat kommer vi ud med et overskud på kr. 295.384 hvilket er ca. kr. 75.000. bedre end 

budgettet. Hvilket må betegnes som tilfredsstillende. 

Budgettet for 2019 indeholder sammen aktivitetsniveau for både banen og for klubben som sidste år. 

Banen 

Det var med stor glæde, at vi i foråret omsider kunne starte bygningen af vores udslagshuse på driving 
rangen. Den 19. juni kunne vi sammen med Roskilde kommune klippe snoren til officiel åbning og indvielse 
af 2 dejlige udslagshuse og senere på året kom et lille nyt hus til, i form af læskur for vores boldmaskine og 
materielrum til Lasse. Der skal lyde en kæmpe tak til alle som har været med i projektet og som over en 
årrække har kæmpet en gæv kamp for at få projektet gennemført – TAK! Samtidig en stor tak til Roskilde 
kommune som gav økonomisk tilskud til projektet på kr. 280.000. 

En af vores store investeringer på banen i år var renovering af vores sprinkler/vandingsanlæg med 
udskiftning af vores pumpeinstallation ved green hul 10. Det må siges at være rettidig omhug, da vi med 
den utrolige varme sommer ville have været i store problemer med vanding af banen uden renoveringen. 

Vi fik med den varme og meget tørre sommer testet det nye vandingsanlæg, hvor vi sidst på sommeren var 
ved at løbe tør for vand, men heldigvis nåede regnen at komme inden det gik helt galt. 

På hul 12. fik vi opsat vores nye toilethus i stedet for det gamle som efterhånden var ved at falde helt 
sammen. Tak til CP som har sponsoreret toilethuset. 
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Ellers har sæsonen været præget at vores store natur- og miljø tiltag med sø-projekter ved hul 5 og hul 
15/16, samt blomster markerne ved hul 4 og hul 15. Igen en tak til Roskilde Kommune samt Nationalparken 
Skjoldungernes land som har givet økonomisk støtte til projekterne. 

På driving rangen blev der etableret et levende hegn for enden af driving rangen som med tiden skal 
spærre for udsynet til rangen fra Hørhusene (et krav fra høringsprocessen til udslagshusene). 

På grund af den tørre sommer blev der ikke top dresset i år. Vi genoptager topdressingen af banen i 2019. 

Baneudvalget har udarbejdet en ny 5 årsplan for banen. Planen vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 

Natur & miljøudvalget præsenterede på medlemsmødet i efteråret deres bud og visioner for miljøarbejdet i 
klubben. Et både fantastisk og kæmpe arbejde som har taget udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og viser 
helt nye veje for natur og miljøarbejdet i de danske golfklubber. Materialer ligger til grund for ansøgning til 
Golfsportens Natur- og Miljøpris 2019. Roskilde Golf Klub er sammen med Hørsholm og Sydsjællands 
golfklubber indstillet til at vinde året pris. Vinderen bliver afsløret på DGU’s repræsentantskabsmøde i 
Kolding den 23. marts.  

Det sportslige 
2018 blev endnu en sæson fyldt med masser at turneringer og matcher lige fra begynder matcher på par 3 
banen, par-, single- og generationsmatcher, diverse Klub i Klub turneringer, klubmesterskaber, midsommer 
match, sponsormatcher, Rehab-golf, regionsgolf, juniorturneringer og ikke mindst danmarksturneringen. 
Alt sammen et udtryk for en forening og golf klub med et stort engagement og aktivitetsniveau. 

European Tour vinder og landsholdsspiller med i RoGK’s spillertrup 
At der også spilles golf på meget højt plan i RoGK beviste Andreas Hillersborg Sørensen, som i 2018 blev 

udtaget til landsholdet, til at repræsentere Danmark ved EM for hold, og på meget fornemt vis spillede en 

bronzemedalje hjem til Danmark. 

Andreas startede i 2003 som 8 årig i klubben. Gennem årene i juniorafdelingen udviklede han sit talent, og 

efter et par år på college i USA, vendte han ”hjem” til RoGK sidste år.  

At Andreas er et kæmpe talent og kan nå rigtig langt, beviste han allerede i 2014, hvor han som 18-årig 

vandt det danske mesterskab, som blev fulgt op af en flot sølvmedalje i 2016 . 

Andreas er en god ambassadør for klubben, og han er et stort aktiv for klubben, og ikke mindst et stort 

forbillede for alle vores juniorer. 

At vi i RoGK har mange gode og talentfulde spillere, har formentlig haft en vis indflydelse på, at vores 

protræner, Lasse Frölich, har valgt at forblive i klubben de næste 5 år, men også at han den 1. marts kunne 

præsentere en kapacitet i trænerstaben, Mads Vibe Hastrup.  

Mads Vibe Hastrup, 40 år, er professionel golfspiller, juniorverdensmester og vinder af Madrid Open på 

European Tour. 

Tillykke til Andreas og velkommen til Mads. 

Eliten og danmarksturneringen 
Målsætningen for 2018 var fastholdelse i rækkerne, men desværre skulle det vise sig at været sværere end 
forventet og heldet var heller ikke på vores side til sidst, hvor et enkelt put afgjorde en nedrykning: 
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1. Eliteherrer, 1. division, måtte se sig slået i sidste runde mod Helsingør og må rykke ned i 2. division. 

2. Eliteherrer, 3. division, sluttede på sidste pladsen og rykker ned i 4. division. 

3. Eliteherrer, kvalifikationsrække øst, manglede bare ET sølle ekstra point mod City Golf i årets første 
match på hjemmebane for at holdet kunne slutte som nummer et i stedet for den andenplads det blev til – 
ret bittert, når vi så gerne ville rykke op. 

Elitedamerne, 2. division øst, Damerne endte sæsonen på en 3. plads i deres pulje og spiller derfor også 2. 
division til næste år 

Seniorholdet, 1. division, sluttede på en ”delt 1. plads” med 8 point og kun 2 tabte udekampe. Simon’s 
havde samme resultat med 8 point og 2 tabte udekampe. Men da Simon’s havde en bedre hulspilscore end 
os blev de dog vinder af puljen. Seniorholdet endte dermed sæsonen på en 2. plads i puljen og spiller derfor 
også i 1. division næste år. 

Veteranholdet, 2. division, endte sæsonen på en sidste plads i puljen men fortsætter i 2. division næste år, da der 

kun er to divisioner i veteranrækken. 

Ved DM i paragolf, der blev afviklet i Roskilde fik spillerne fra Roskilde Rehab-golf stor succes, idet de totalt 

dominerede Rehab-golf rækken:  

• Vinder af guld Torben Amsinck. 
• Vinder af sølv Kim Jakobsen.   
• Vinder af bronze Ove Jørgensen.  

I weekenden 10. og 11. august blev DGU’s årgangsmesterskab for juniorer afviklet på vores bane. Der 

deltog 126 drenge og piger i alderen 12 til 16 år. 

Målsætningen for 2019: 

Gennem god golf – god moral - god kampånd - godt kammeratskab og sammenhold, håber vi at vores 

målsætningen for 2019 kan blive indfriet. 

1. holdet herrer sikrer sig oprykning til 1. division.  

2. holdet herrer sikrer sig 3. division. 

3. holdet herrer sikrer sig oprykning til 4. division  

4. holdet herrer stabiliserer sig ”høster” erfaring.  

Dameholdet stabiliserer sig og spiller efter at opnå en 1. plads i puljen, der giver oprykning til 1. division.  

Senior- og veteranholdene stabilisere sig og forbliver i henholdsvis 1. og 2. division. 

Vision frem til 2020:  

RoGK’s elite skal være repræsenteret på højt niveau i dansk golf.  

Vi ønsker at udvikle egne talenter, at styrke det kammeratlige samvær og at give gode rammer for 

konkurrencesporten i klubben.  
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Vi ønsker at have så høj en kvalitet i elitearbejdet, så det kan tiltrække og fastholde talenter og elitespillere.  

Vi vil aktivt fokusere på juniorelitearbejde og udviklingen af egne talenter, men samtidig vil vi fortsat 

prioritere det brede micro- og juniorarbejde.  

Mange af vores unge spillere har det talent og det potentiale, som skal til - for at de kan matche de bedste 

golfspillere i Danmark.  

Vi ønsker, at ungdommen og eliten inspirerer bredden i klubben. 

Klubmesterskaberne: 
I weekenden 22.-23. blev klubmesterskaberne i slagspil og stableford afviklet. Weekenden efter den 29.-30. 
september blev hulspilsmesterskaberne afviklet. Første weekend bød på dejligt vejr men med en del blæst 
som gjorde spillet noget udfordrende. Sidste finale weekend blev spillet i det mest fantastiske danske 
sommervejr. 

Desværre er tilslutningen noget dalende til klubmesterskaberne, specielt på damesiden var det sløjt i år. 
Matchudvalget har ellers forsøgt at ændre proportionerne så alle klubbens medlemmer har mulighed for at 
deltage og gøre dagene til en fest med masser af golf og tilskuere på banen. En af udfordringerne er nok at 
det er over 2 weekender. Vi har igen i år evalueret på mesterskaberne og der arbejdes kontinuerligt på at 
ændre/udvikle afviklingen med det formål at få flere til at deltage. 

Slagspil: 

Herrer: William Bredtved Hansen  

Damer: Trine Jensen 

Hulspil:  

Herrer: William Bredtved Hansen 

Damer: Trine Jensen 

Bedste spiller i aldersrækkerne: 

• Damer: Trine Jensen  
• Herrer: William Bredtved Hansen  
• Herrer senior: Jan Birger Nielsen  
• Herrer veteran: Jørn Buch-Madsen  
• Herrer superveteran: Ulrik Wesselhoff  
• Drenge junior: Mads Emil Boas  

I stableford turneringen blev årets vinder: 

Sten Clemen Andersen  

Et stort tillykke til alle mestrene. 
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Forpagtere 

Peter Lassen med kollegaer i Restaurant Birdie havde sin første sæson i klubben. Det har været en 

fornøjelse at se udviklingen igennem året, hvor vi har været vidne til det ene store arrangement efter det 

andet. Specielt herover vinteren har Peter virkeligt søsat nogle nye initiativer som har bevirket at lang flere 

kommer og spiser og hygger sig i klubben i de mørke vintermåneder. 

Vi kunne med glæde i november meddele, at vi havde forlænget vores aftale med Lasse Frølich for en fem 

årig periode, et samarbejde vi glæder os over. Desværre måtte Lasse og klubben sige farvel til Lena som 

valgte at sige ja til en stilling som head-pro i Midtsjælland Golfklub. Tak til Lena for sin indsats i klubben og 

hendes altid smittende humør og smil. 

Lasse har så kunne sige velkommen til en ny protræner Mads Vibe-Hastrup, et samarbejde vi glæder os 

rigtigt meget til. 

Sekretariatet 
Efter Helle stoppede i sekretariatet, blev bogholderiet lagt ud til en ekstern bogholder og Anders og Tina 

har i løbet af året fået omlagt mange af processerne i sekretariatet, med det mål at spare på 

arbejdsgangene i sekretariatet. Det var tanken at vi i efteråret ville søge en ny deltids ansat til sekretariatet, 

men vi har alle været glade for den måde det har kørt på. Også fordi Henrik Overgaard med sine timer i 

sekretariatet har taget noget af det daglige arbejde med nyhedsformidling væk fra sekretariatet. 

Dog er en af udfordringerne med Anders på fuldtid og Tina på deltid at dække den normale åbningstid i 

sæsonen, når der også skal afvikles ferie ind imellem. Vi vil derfor prøve at få dækket nogle af timerne i 

sekretariatet med frivillige ressourcer. 

Par 3 bane projektet 

Så tror vi efterhånden på vores store baneprojekt med udvidelsen af par 3 banen til en fuld 9 huller rated 
intermediate bane, som kan aflaste vores 18 hullers bane. 

Kommunen har givet tilsagn om at vi kan leje et større jordstykke vest for vores nuværende par 3 bane 
(jordstykket op i mod vindmøllen). Lejemålet bliver lagt ind under vores nuværende lejemål for golfbanen 
og vil være vores indtil den dag golfbanen lukker.  

Med det nye jordstykke skal der udarbejdes en ny lokalplan for området og vi har i den forbindelse 
besluttet, at udarbejde en ny samlet lokalplan for hele golfklubbens areal. Golfklubben er i dag underlagt 2 
forskellige lokalplaner, den ene fra da klubben oprindelig blev etableret og en ny i forbindelse etableringen 
af vores klubhus og de sidste huller på vores nuværende 18 hullers bane. 

Selvom det ikke lykkedes at få tilladelse til at etablere udvidelsen af banen på jordstykke syd for par 3 
banen, som ejes af Roskilde tekniske skole, Vilvorde afdeling. Så fortsætter vi stadig dialogen med teknisk 
skole og håber vi sammen kan udvikle det nye område til gavn for både klubben og de unge greenkeeper 
elever som vil få mulighed for at arbejde på banen i deres praktikperiode. 

Vi håber at have lokalplansarbejdet klar i slutningen af april måned hvor den kan blive behandlet og 
godkendt i byrådet inden sommerferien. Herefter skal lokalplanen i høring over sommeren og forhåbentlig 
ligger der en endelig godkendelse af lokalplanen til efteråret. 
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Sideløbende med lokalplansarbejder er der to grupper i klubben som arbejder med dels finansiering og 
baneplan. Det er vores mål, at vi med den godkendte lokalplan kan indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling i efteråret 2019 alternativt senest på den ordinære generalforsamling 2020, hvor 
generalforsamling kan godkende både udvidelsen og finansieringen. 

Lidt om fremtiden 
Som nævnt i indledningen har vi i bestyrelsen kigget lidt i krystalkuglen for at spotte større fremtidige 
investeringer som kan få betydning for klubbens økonomi. 

Mange af ønskerne er allerede en del af den normale budgetproces og en stor del af de andre ønsker kan 
prioriteres uden de store konsekvenser for drift og fremtidig udvikling. 

Dog nærmer tiden sig hvor vi ikke kan undgå at kigge på vores dejlige klubhus, som efterhånden har været 
vores faste ankerpunkt og rammen for det sociale liv i klubben i mere end 15 år. Klubhuset kræver indenfor 
den næste årrække en række renoveringer, specielt køkkenet er slidt, baren og møblerne er slidte, ligeledes 
skaber vinduer og døre i klubhuset jævnligt problemer da vi ikke kan få reservedele til disse. 

Byggeudvalget har i samarbejde med en ekstern arkitekt fået udarbejdet en række forslag til 
renovering/ombygning af klubhuset, hvor huset bedre kan opfylde nogle af de krav som stilles til et klubhus 
anno 2019. Nogle af de ønsker som vi har til klubhuset er dels, 

• Fælles indgang til klubben hvor vi har både proshop og sekretariatet samlet og kan byde 
medlemmer og gæster velkommen 

• Multirum hvor vi let kan flytte vægge og skabe et stor fællesrum til f.eks. 200 mennesker eller 
mindre rum til møder og selskaber 

• Bedre køkkenfaciliteter i restauranten 

• Hvis muligt og økonomien tillader det – bygge nogle flere kvadratmeter til klubhuset 

Byggeudvalget arbejder hen imod en masterplan for klubhuset som vi kan sætte i høring i klubben. Målet 
med masterplanen er, at vi hen over en årrække løbende kan iværksætte mindre delprojekter af 
masterplanen således at projektet bliver økonomisk rentabelt. 

Med sæson 2019 tager vi de nye golfregler i brug, nok en af de mest omfangsrige ændringer i nyere tid. 
Målet har været at gøre reglerne mere tidssvarende, forenkle reglerne og ikke mindst skabe et regelsæt 
som understøtter en hurtigere afvikling af en golfrunde. 

Vi har med afslutningen af vores store baneprojekter sidste år haft en opgave med at få opdateret vores 
baneguide på nettet. Det er en forholdsmæssig dyr proces at få udarbejdet nye tegninger (vi har ikke 
rettighederne til de eksisterende banetegninger) hvorfor vi har søgt andre muligheder. Mange golfere 
bruger i dag de elektroniske baneguide i form af GPS eller app’s på mobiltelefonen og der er ikke rigtig 
nogen som bruger de fysiske kort. Baneudvalget arbejder som forsøg på en video-baneguide som ud fra 
videooptagelser med en drone og efterfølgende videoredigering med indsættelse af afstande til hullet og 
andre forhindringer på banen giver en helt anderledes og spændende præsentation af de enkelte huller. 
Det er tanken at der på hver Tee-sted er opsat en QR-kode som man med mobiltelefonen kan loade den 
aktuelle video-hulguide for hullet. 

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 i Roskilde 

Golf Klub. 


