
Referat, bestyrelsesmøde den 28/4 - 2022 kl. 17:30 i klubben 
Tilstede: Kim Møller Behrend, formand (KMB) V 

 Jens Krøis (JK) V 

 Flemming B. Nielsen (FBN) V 

 Mette Jessen (MJ) V 

 Annette Carlsson (AC) V 

 Claus Hede Barrett (CHB) V 

 Jan B Kristiansen (JBK) V 

 Henrik Overgaard Pedersen, vikar for daglig leder (HOP) V 

Referent: AS/HOP  

 

Punkt / Tid Drift Hvem / hvornår 

1  
18:00 

Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

 
KMB 

 

2  Underskrive sidste referat 

• Årets referater fra bestyrelsesmøder + referat fra 
generalforsamling blev underskrevet 

 
 

 

3  Budgetopfølgning 

• FBN følger op, når Anders er retur 

 
FBN 

 

4  Punkter til beslutning fra sekretariatet 

• Henrik er i øjeblikket vikar for Anders, der er sygemeldt. Planen er, 
at Anders i første omgang kommer tilbage to dage om ugen. KMB 
og JK arbejder videre med langsigtet løsning på afløsning af 
Anders, når han på et tidspunkt går på pension. 

HOP  

5  Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK 

• Ingen 

 
 

 

6 
 

 Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) 

• Bestyrelsen behandlede et forslag fra CHB omkring en 
handicapgrænse for Store Skjold (18 huller), når Skjoldungen (9 
huller) er taget i brug og kan bruges til at handicapregulere ned og 
op 

• Beslutninger: 
o Handicapgrænsen for at spille på Store Skjold som medlem 

bliver 42 fra 2023. Denne handicapgrænse gælder alene 
for nye medlemmer. Nuværende medlemmer med 
handicap på over 42 kan fortsat spille på Store Skjold 

o Henrik og proshoppen laver en beskrivelse af, hvordan nye 
medlemmer i Roskilde Golf Klub får deres golfkørekort - 
bestyrelsen ønsker, at nye medlemmer skal leve op til 
DGU’s krav til erhvervelse af golfkørekoret, så alle er klædt 
godt på til at begå sig, når de skal i gang med at spille - 
udvalg for prøvemedlemmer, udvalg for letøvede (løverne) 
og kaninudvalget har også fokus på flow, regler og etikette 
for nye medlemmer 

o De par 3 medlemmer, der i dag ikke har et golfkørekort, 
skal leve op til de samme krav for at bestå som øvrige nye 
medlemmer. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at par 3 
medlemmerne i 2022 og 2023 får tilbudt undervisning, så 
de er klædt på til bestå ”køreprøven”. Par 3 medlemmer 
uden et golfkørekort har en overgangsperiode til og med 
2023 til at bestå prøven 

o Bestyrelsen evaluerer til efteråret de første måneder med 
den nye bane - og herunder også, om der skal ske 
yderligere tiltag i forhold til flow og belægning på begge 
klubbens baner 

CHB 
 

 

7 
 

 Emne iht. Årshjul 
Mål for bestyrelsens arbejde indenfor ressortområderne. 

 
KMB 
Alle 

 



• Alle bestyrelsesmedlemmer gennemgik deres ansvarsområder og 
fokuspunkter for det næste år 

 

8 
8.1 

 
8.2 

 
8.3 

 Opfølgning på igangværende projekter 

• Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste 
måneder. 

o Projektet er blevet lidt forsinket på grund af sygdom i 
sekretariatet, men planen er fortsat at have et hold af 
frivillige startere på udvalgte tidspunkter, hvor flow er en 
udfordring. Det er også fortsat planen at lægge 2-bolde 
sammen til 4-bolde om formiddagen på weekenddage. Der 
er nedsat en datagruppe til at analysere sidste års målinger 
af rundetider og vurdere, hvad der skal ske af tiltag i 2022 

• Status fra Byggeudvalget. Klubhus fase 2. 
o Ikke aktuelt 

• 50-års jubilæum – forberedelse 
o Ikke aktuelt. 

• Dræning af driving range 
o Der bliver sat gang i dræning af drivingrange til efteråret - 

sandsynligvis i september. Drivingrange risikerer at skulle 
lukkes to uger, mens sæsonen endnu er i gang. Det er 
nødvendigt, da jorden ikke må blive for blød, inden der 
graves dræn ned 

 
HOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJ 

 
 

9  Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder) 

•  

 
 

 

10  Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde:  

• Næste møde: 23/5 – Byggeudvalg med resultat af udbudsrunde 

  

11  Eventuelt 

•   

  

 
 


