Bestyrelsens beretning for året 2019
Efter nogle år med store byggeprojekter og omlægninger på banen, var der lagt op til en stille og rolig
sæson i Roskilde Golf Klub. Men sådan blev det ikke – for i Roskilde Golf Klub ligger tingene aldrig stille. Vi
har været vidne til en helt fantastisk sæson i Roskilde Golf Klub, en sæson fyldt med masser af aktiviteter og
flotte golfresultater for vores divisionshold og flotte priser og anerkendelse for vores arbejde i klubben.
Vi har grund til at være stolte af vores 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 160 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 Stig
Nelkop som kasserer. Bestyrelsen bød velkommen til Annette Carlsson, som igennem året har arbejdet
sammen med udvalg for prøvemedlemmer, kaninudvalg og par 3 bane aktivitetsudvalg for at skabe de
værdifulde rammer for indslusning af nye medlemmer. Annette har ligeledes været kontaktperson til
Herredag, Damedag og Seniorgolf.
Vi har heldigvis meget få klager og indberetninger over brud på etikette- og ordensregler. Men der kommer
dog et par sager om året hvor enten gæster, medlemmer eller ansatte føler sig forulempet på banen.
Sagerne er typisk en sag ifm. konfliktoptrapning, hvor det ene ord tager det andet og enden i verbalt
slagsmål.
Disse indberetninger har tidligere været behandlet af bestyrelsen, som efter bedste evne har lyttet til
begge sider og typisk fundet en mindelig løsning på tingene. Vi besluttede at nedsætte et egentligt amatørog ordensudvalg, og som beskrevet i kommissoriet til udvalget - sikre en professionel, upartisk og juridisk
korrekt behandling og afslutning af sagerne.
Det er blevet brugt rigtig meget tid på arbejdet omkring udvidelsen af 9. hullers banen, både med
lokalplansarbejde, finde finansieringsmuligheder samt projektering. Vi håber, at 2020 bliver året, hvor alle
enderne mødes og vi kan komme igang med udvidelsen til glæde for os alle.
På årets bestyrelsesseminar havde vi tema omkring klubbens aktiviteter og generelle Klub i Klub struktur.
Det generelle billede af fremtidens golfspiller, hælder hen imod de mere klubuafhængige medlemskaber,
hvor ”klippekort” kulturen er fremherskende. Bestyrelsen er dog af den klare opfattelse, at vi fortsat skal
have fokus på gode tilbud og aktiviteter for alle aldre og sportslige niveaue, og at Klub i Klubberne er et
vigtigt element i den strategi. Vi fik udarbejdet en strukturplan, som beskriver klubbens tilbud fra ny i
klubben til fast etableret medlem i klubben. En plan, som støtter op omkring den struktur vi har i dag, men
som på den lange bane konsoliderer Klub i Klubberne og giver et tættere samarbejde med klubbens øvrige
udvalg.
Torben Madsen og Brian Harder har efter hhv. 8 år og 6 år valgt at stoppe i bestyrelsen – som Torben siger
”Overlade pladser til nogle yngre kræfter”. Begge har udført et værdifuldt og utroligt flot arbejde i
bestyrelsen og skal have stor ros og tak for deres indsats for klubben.
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Økonomi
Som fremført på sidste år generalforsamling, er det ikke projekter vi mangler. Med bare de nuværende
højst prioriterede projekter med baneudvidelse af 9. hullers banen og en renovering af klubhuset. Så skal vi
ud og finde omkring 6 millioner kroner.
Omkring kapitalfrembringelse har sekretariatet og en gruppe dygtige og gode klubmedlemmer, arbejdet
benhårdt på, at finde løsninger og muligheder. Det er absolut ikke nemt i disse tider, hvor golfklubber
generelt har dårlig økonomi og nogle desværre må lukke.
At det forhåbentligt lykkedes til sidst, skyldes ikke mindst nuværende og tidligere bestyrelsers arbejde, hvor
vi i dag står i en situation, hvor vi kan dokumentere en ansvarsfuld drift igennem alle år, hvor det ene
regnskab efter det andet udviser øget omsætning, solide resultater og ikke mindst medlemsfremgang.
Vores lejekontrakt med Roskilde Kommune vedrørende det gule hus og bag laden med jorden omkring
udløber i 2022. Som en del af finansieringsplanen har Roskilde Kommune givet klubben et reelt og
fornuftigt tilbud om at købe bygningerne. Som fremsat som forslag til generalforsamlingen, så ønsker
bestyrelsen generalforsamlingens godkendelse og opbakning til at erhverve bygningerne og jorden, så
fremtidige investeringer i bygningerne forbliver en værdi for klubben og som reelt også indgår som et aktiv i
vores regnskaber.
Med årets resultat kommer vi ud med et overskud på kr. 480.430 hvilket er ca. kr. 80.000. bedre end
budgettet. Det må betegnes som tilfredsstillende.
Budgettet for 2020 indeholder samme aktivitetsniveau for både banen og for klubben som sidste år.

Det sportslige
2019 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.

Eliten og danmarksturneringen
Sportsafdelingen har i sæsonen 2019 opnået de bedste sportslige resultater i klubbens historie, med
oprykning til 1. division med både vores dame- og herrehold. Ligesom det også er en stor glæde, at også
vores 3. hold og 4. hold, ”boblerne” vandt deres rækker. Ærgerligt at reglerne siger, at vi kun må rykke op i
5. division med det ene hold.
Dameholdet overraskende positivt, og deres præstation var kæmpestor, idet truppen ved sæsonstarten
blev noget smallere, da vores pro, Lena Nielsen, blev chefpro i Midtsjællands Golfklub.
Kæmpe tillykke til 1. holdet herrer og til dameholdet med oprykningen til 1. Division. Ligeledes tillykke til 2.
holdet med "overlevelsen" i en meget svær pulje og et kæmpe tillykke til vores ”unge” spillere på 3. og 4.
holdene, som begge vandt deres puljer. Stor tak til senior- og veteranholdet for indsatsen.
Således var målsætningen for sæsonen 2019 mere end opfyldt.
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Klubmesterskaberne
Som noget nyt blev klubmesterskaberne i 2019 i slagspil og stableford (Mixed) samt bedste spillere i
aldersrækkerne afviklet i weekenden 10. og 11. August. Dette mesterskab var for vores bedste elitespillere
en udtagelsesmatch til de alt afgørende divisionsmatcher i weekenden d. 17.-18. august.
Klubmestre i slagspil:
Der blev spillet golf på et meget højt niveau, og mestrene blev:
Herreelite: Andreas Hillersborg Sørensen.
Dameelite: Anne Sofie Siebuhr.
Bedste spiller i aldersrækkerne:
Herrer senior: René Hungerbühler.
Herrer veteran: Karsten Jensen.
Herrer superveteran: Leif Hansen.
Herre drenge junior: Mads Emil Boas.
Stableford Championchip (mixed)
Jacob Steffen Hedegaard Hansen.
Klubmesterskab i hulspil:
Klubmesterskabet i hulspil blev afviklet i weekenden den 8.-9. september, hvor vi både lørdag og søndag
havde et fantastisk september vejr.
Der blev spillet fremragende golf, og især de yngre spillere brillerede gang på gang med fantastiske slag.
Finalen hos damerne blev spillet mellem Johanne Heidebo Svendsen og Celine Donstrup. Johanne var
suveræn spillende og vandt sikkert 5-4.
Finalen hos herrerne blev spillet mellem William Bredtved Hansen og Nicklas Mølholm. Det blev et meget
spændende opgør. Nicklas var oppe 2-0 på 12. Hul, men William kom godt igen, og de var ”lige” på hul 16
og 17. Det skulle således afgøres på hul 18. William slog sit 3. slag flot ind på green og holede sit birdieput,
men Nicklas gjorde det umulige, han holede sit 3. slag og præsterede en fantastisk eagle, og vandt således
matchen 1 up.
Klubmestre i hulspil:
Damer: Johanne Heidebo Svendsen
Herrer: Nicklas Smith Mølholm
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Klubmestre Rehab-golf:
RoGK er p.t. den eneste golfklub i Danmark, som tilbyder denne mulighed.
Klubmesterskaberne blev spillet i to rækker.
Resultatet i venstrearms-rækken: Kim Jakobsen.
Resultatet i højrearms-rækken: Torben Amsinck

Banen
Året startede med at få afsluttet mange af forrige års projekter med etablering af nye søer og færdiggørelse
af skuret til boldmaskinen, samt reetableret området omkring driving rangen.
I løbet af året blev flisebelægningen imellem udslagshusene omlagt og der blev lagt nye udslagsmåtter til
stor glæde for de mange som benytter driving rangen.
Det er besluttet at renovere boldmaskinen og etablere en boldgrav, hvor de opsamlede bolde bliver
placeret og via en elevator bliver bolde automatisk løftet op i boldmaskinen. Boldgraven bliver etableret for
at minimere løft for dem som arbejder med opsamling af bolde.
Af større projekter på banen er opdelingen af de store fairwaybunkere på hul 12 og 18 gennemført.
Arbejdet er en del af baneudviklingsplanen og en del af målet for at gøre for9 og bag9 mere ensartet.
Første fase i vores bænke og skraldestativ projekt blev afsluttet hen over sommeren, da de sidste bænke
blev placeret. I løbet af de næste par år bliver der opsat skraldestativer i samme flotte design og med
inddeling til affaldssortering, som opfylder både Kommunen og klubbens krav til affald sortering.
På P-Pladsen er der blevet etableret ny belysning med strømbesparende LED pærer. Med udskiftningen af
den eksisterende belysning blev det besluttet at bevillige ekstra penge, så der nu er kommet lys på hele PPladsen og der er trukket kabler frem til etablering af el-lade stander til elbiler.
Igen i år er der arbejdet på at gøre vinterbanen endnu bedre, hvor der i år har været fokus på at forbedre
teestederne og greens.

Udvidelse af 9. hullers banen
Der var stor glæde da plan- og teknikudvalget i Roskilde Kommune godkendte igangsættelse af lokalplan
680. En ny og opdateret lokalplan for hele golfklubben inklusiv den nye jord vest for den nuværende par 3.
bane (op imod vindmøllen og Svogerslev). Med igangsættelse af lokalplansarbejdet var der fra politisk hold
sagt ok for vores planer, hvorefter vi kunne starte det egentlige planlægningsarbejde med at få præciseret
vores ønsker.
De gamle lokalplaner for området var dels mangelfulde, svære at fortolke og ikke tidssvarende. Vi har med
en stor indsats fra Kommunen, sekretariatet, greenkeeperne og en håndfuld medlemmer fået udarbejdet
den nye lokalplan som, har været i høring hen over vinteren og ligger nu til politiks behandling i
kommunen. Desværre ligger vores lokalplan i forbindelse med en større lokalplan for Roskilde, som skal
færdigbehandles før vores. Vi håber vores bliver endelig godkendt inden sommerferien.
Som nævnt tidligere, har en lille finansieringsgruppe arbejdet benhårdt på at få tilbud fra låneinstitutioner,
som gør det muligt at finansiere projekterne. Det er og har været en utrolig kompliceret affære, da der er
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mange hensyn at tage og ikke mindst få overbevist låneinstitutterne om vores aktiver og gode
regnskabsresultater.
Vi håber vi kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling før sommerferien, hvor vi endelig kan
godkende finansieringen og planerne for baneudvidelsen, samt finansieringen for renovering og ombygning
af klubhuset.
Som besluttet på sidste generalforsamling, så har vi overtaget lejemålet af det nævnte jordstykke vest for
par 3. banen. Som aftalt betaler vi ikke leje for arealet før den endelige lokalplan er godkendt, og vi kan
igangsætte arbejdet med baneudvidelsen. Vi har dog måtte bruge lidt penge på vedligeholdelse af jorden,
så ukrudt ikke overtager jorden totalt og gør det svært at reetablere.

Hæder og priser til klubben
At Hans Møllegaard og Rehab udvalget gør det godt, er ikke nogen nyhed. Men det kom alligevel som en
overraskelse da ”Golfavisen” ringede og fortalte at bladets priskomité havde udvalgt Hans Møllegaard til
årets Ildsjæl i Golf Danmark. Inden jublen havde lagt sig over denne pris, meddelte Roskilde Kommunes
Handicapråd, at de havde nomineret Rehab udvalget til årets Handicap Pris 2019 i Roskilde Kommune.
Mens Hans og co. var ved at modtage Kommunens Handicappris, tiggede den næste hædersbevisning ind.
Roskilde Kommune Klimaråd havde besluttet at tildele Roskilde Golf Klub og Natur & Miljøudvalget den
årlige Klimapris 2019. Onsdag den 20. november kunne et stolt Natur & Miljøudvalg lade sig hylde og
modtage årets Klimapris for vores målrettede arbejde med FNs verdensmål samt natur og miljøarbejde.
At klubben modtager Klimaprisen er en stor anerkendelse. Prisen gives normalt til en erhvervsvirksomhed,
som har gjort noget specielt i forhold til klima og miljø. Prisen på kr. 50.000 må derfor heller ikke beholdes,
da det kan beskyldes for offentligt erhvervstilskud. I samarbejde med Natur & miljøudvalget besluttede vi
at donere pengene til Nationalparken Skjoldungernes Land, som golfklubben er en del af og som vi har et
godt samarbejde med. Nationalparken har blandt anden givet økonomisk tilskud til etableringen af de 2 nye
søer.

Lidt om fremtiden
Som nævnt tidligere, vil vi gerne starte en proces i klubben, hvor vi får en god og konstruktiv dialog om
hvilke aktiviteter og tilbud vi skal have på hylderne, for at vi kan fastholde en god klubkultur.
Vi vil kickstarte arbejdet ved vores årlige formandsmøde for alle udvalg og KiK her i foråret, hvor alle
udvalgsformænd får præsenteret oplægget fra bestyrelsesseminaret og diskuteret klubudvikling.
Der arbejdes på renovering og ombygning af køkkenet, som i den grad kræver renovering. De første
tegninger og tilbud er kommet i hus og hele projektet skal nu projektmodnes og der skal udarbejdes
udbudsmateriale og tidsplaner. Som det tegner nu, så håber vi, at finansieringen falder på plads her i
foråret, så vi kan forhandle kontrakter med entreprenører og håndværkere i efteråret. Vi forventer, at
påbegynde ombygningen af køkkenet i januar måned 2021.

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.
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