
 

 

Natur- og miljøudvalget - beretning 2020 
 
Medlemmer: 

• Lars Carlsen (fmd fra okt. 2020) 

• Jan Eriksen 

• Henning Nordstrøm Pedersen (fmd til okt. 2020) 

• Nick Bosholdt (greenkeeper) 

• Anders Schnack (adm.) 

• Mette Jessen (bestyrelseskontakt) 

 
Som alle andre har naur- og miljøudvalgets (NM) arbejde være påvirket af Corona pandemien. Således er 
en række planlagte aktiviteter blevet aflyst eller udsat. Dette gælder bl.a. 
 

• ”Plant et træ”-kampagnen 

• ”Vi cykler til golf”-kampagnen 

• Vores deltagelse i DGU’s repræsentantskabsmøde (foredrag om verdensmål-arbejdet) 

• Vores deltagelse i et af klubbens møder for sponsorer 

• Julearrangementet med naboer 

 
Vi håber/planlægger, at vi kan gennemføre i hvert fald en del af dette arbejde i 2021. 
 
På trods af vanskelighederne har vi gennemført en række aktiviteter i løbet af 2020. 
 

• En vellykket nattergaletur med ca. 50 deltagere.  

• Afholdt et møde med en del af de mange medlemmer, der ønsker at hjælpe udvalget. Det har ført 

til nedsættelsen af fire arbejdsgrupper: lelauget, fuglekasser, insekthoteller og vandhuller). Der sat 

struktur på grupperne, der i alt tæller 22 personer (inkl. NM medlemmer; reelt 11 deltagere, da der 

er en del gengangere i grupperne). Grupperne vedligeholdes og ”nurses”. Der er udarbejdet 

beskrivelser for aktiviteterne i de enkelte grupper. 

• Selvsåede træer fældet og brugt til insekthoteller 

• Der er indkøbt og opsat et større antal fuglekasser, der nu er nummeret med henblik på en 

bedre/lettere registrering. Alle kasser tømt og registreret bl.a. for hvilke fugle der har ynglet. 

• Der er opsat en række nye affaldsspande på udvalgte steder på vores anlæg, hvor der er 

selvsortering af små glasflasker og plastikflasker og restaffald. 

 
NM har i samarbejde med DGU haft en specialestuderende (Marie Nisted Bøge) fra ”Sustainable Design, 
Aalborg University Copenhagen”, der har arbejdet med at kombinationen mellem golf og biodiversitet. 
Resultatet af dette arbejde foreligger i en rapport (Sustainable Translation on a Danish Golf Course). 
Konkret har det bl.a. medført opstilling af billeboer på banen, og ideerne tænkes delt med andre 
golfklubber.  
 
Det fælles arbejde har resulteret i en bevilling på 20.000 kr. fra DGU til Maries arbejde. 
 
 
 



 

 

 
NM har præsenteret natur- og miljøarbejdet, herunder vores arbejde med verdensmålene, ved  
 

• et møde for greenkeepere (arrangeret af Nick) (Lars, Jan) 

• et møde i Gilleleje Golfklub (Jan) 

 

NM har et fortsat konstruktivt samarbejde med 
 

• Roskilde Kommune (søer, vandhuller, ny 9-huls bane, træer) 

• Nationalpark Skjoldungernes land 

 
Og vi har haft et konstruktivt møde med Danmarks Naturfredningsforening med henblik på det 
fremadrettede samarbejde.  
 
Natur- og miljøudvalget 


