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RoGK’s mål nr. '18': Sammenfatning 

  
 

Status for Natur- og Miljøudvalget projekter oktober 2021 
 

 
I perioden siden første udgave af denne rapport (2019) har Natur-og Miljøudvalget fortsat arbejdet 

inden for rammerne af de 12 Verdensmål. Arbejdet har i en ikke uvæsentlig grad været påvirket af 

Coronasituationen. I nedenstående skema er resultaterne (eller mangel på samme) sammenfattet per 

oktober 2021. Opgørelsen er tredelt: en grøn sektion, hvor projekterne i princippet er gennemførte, en gul 

sektion, hvor arbejdet fortsat pågår og en rød sektion, hvor en aktivering af projekterne af forskellige 

årsager afventer start eller er opgivet. 

 

Det er vigtigt at bemærke, at de gule projekter også indeholder projekter, der ”aldrig bliver 

gennemførte”, hvilket vil sige projekter, der fortsat er, og vil være igangværende, som f.eks. integrering af 

nye medlemmer. 

 

En række nye projekter er medtaget i oversigten, blandt andet transport og affald, der i den tidligere 

undersøgelse af CO2 belastningen fra klubben fremstod som de største ”syndere”. Ligeledes har et større 

træplantningsprojekt været diskuteret. Klubben fortsætter med træplantning, men simple beregninger har 

vist, at træplantning ikke er en vej frem til af gøre RoGK CO2 – neutral. 
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Oprette nye vandhuller Nyt vandhul på den nye bane er planlagt 

Oprette flere blomstermarker Ny blomstermark ved hul 16 under anlæg 
Tilsvarende på 9-hulsbanen 

Opføre flere insekthoteller 2 er produceret og opsat 

Gennemføre det papirløse kontor Er gennemført i det omfang, der pt kan lade 
sig gøre, dvs i det omfang, det er klubbens 
ansvar  

Deltage i DGU's kommende verdensmåls-netværk Vi er med       

Ig
an

gv
æ

r

e
n

d
e

 

p
ro

je
kt

e

r 

Integrere nye medlemmer Kontinuerligt arbejde 

Øge medlemmernes bevidsthed om Verdensmålene og 
RoGK's natur- og miljøarbejde 

Flere artikler om udvalget arbejde; Deltagelse i 
flere arrangementer om natur- og miljø 

Øge den kvindelige repræsentation i bestyrelse og udvalg 2 kvinder i bestyrelsen 



Reducere vores energiforbrug Renovering af køkken 

Øge andelen af økologiske råvarer i restauranten I perioden 1/6-28/10 udgør mængden af 
økologiske varer 3,3%    
I samme perioden har dette sparet ca. 120.000 
L grundvand for pesticider og kunstgødning 
Bemærk: den korte periode 

Reducere klubbens CO2 udledning ved at mindske transport 
og affald og øge genbrug 

Cykler til golf; Ny CO2 opgørelsen kommer i 
2022; Større træplantning skrinlagt 

Oprette en økologisk 9 huls bane Godt på vej; forventes klar i 2022 

Inddrage naboerne i forbindelse med oprettelsen af 9 huls 
banen 

Inviteres til kommende workshop 

Reducere forbruget af bekæmpelsesmidler og gødning I den forløbne periode har vores forbrug ligget 
tættet på Miljøstyrelsens (reducerede) 
grænseværdier, men vi er fortsat på den 
”pæne side”    

Deltage i kommunes natur- og miljøarbejde, herunder 
verdensmålsarbejdet 

 

Udvikle det strategiske partnerskabssamarbejde med 
kommunen og Nationalparken 

Har deltaget i flere arrangementer; med i 
blå/grøn arbejdsgruppe; med i ’Vild med Vilje’ 

Udbrede kendskabet til RoGK's verdensmålarbejde og 
Verdensmålene generelt 

Løbende aktiviter internt/eksternt RoGK 

Opføre billeboer pt. 10 stk produceret 

Opføre pindsvineboer pt. 2 stk produceret 

Deltagelse i ”More birdies” (Ornitologisk forening/DGU) Forøgelse af biodiversitet på banen; Vi er godt 
med 

Frivillinggruppen under NM udvalget pt 4: Vandhuller. Le laug. Insektgruppen, 
Fuglekassegruppen (pt 300+ fuglekasse 

Reduktion af affaldsmængden I gang, men vi er ikke i mål 

Cykler til golf Gennemført sommer/efterår 2021 med 
succes. Fortsættes i 2022. 
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Opsamle og anvende regnvand  

Reducere brugen af vandværksvand  

Opføre et energivenligt hus, når vi har erhvervet jorden fra 
kommunen 

 

Optages i Nationalpark Skjoldungernes Lands 
partnerskabsprogram 

Ansøgning sendt 

Kompensere klubbens CO2 udledning ved et træplantning-
projekt 

 

Opsætte ladestandere til elbiler Problemer ifm betaling/leverancer 

Opsætte bistader og efterfølgende at sælge RoGK's egen 
honning 

Muligheden diskuteres fortsat 

Udarbejde årstidsfoldere om banens natur  

Deltage i projektet om Gedevadsrenden med ROLK og 
kommunen 

Afventer udspil fra kommunen 

Inddrages i DGU's internationale græskonference i 2020 Aflyst/udsat (Corona9 

Inddrage vores sponsorer i arbejdet Udsat (Corona) 

Opføre flagermusboer  

Større træplantningsprojekt Opgivet  

Kompostering af bioaffald Opgivet for nærværende, da projektet ikke er 
rentabelt 

 

 


