Bestyrelsens beretning for året 2021
Sæson 2021 blev desværre også i det meste af året præget af Corona pandemien, hvor der i klubhus og
restaurant i længere perioder var indført hårde Corona restriktioner. Men heldigvis har vi det meste af
sæsonen kunne opretholde nogenlunde normal drift og spil på banerne og træningsanlægget.
Situationen med Corona har selvfølgelig betydet, at mange af de sociale aktiviteter i klubhuset har været
sat på pause eller blevet organiseret på alternative måder. Her skal der igen i år lyde en ekstraordinær stor
tak til vores ansatte, forpagtere og vores mere end 150 frivillige, som igen og igen med meget kort varsel,
har måtte se deres planlægning ødelagt og har måtte ændre planer i sidste øjeblik.
Mens vi så småt kan vinke farvel til Corona som en samfunds kritisk pandemi, så trækker der bogstaveligt
andre sorte skyer ind over golfsporten og udendørssporten i almindelighed. Klimaforandringerne med mere
ekstremt vejr, har betydet perioder med mere tørke og ikke mindst perioder med mere ekstrem regn med
øgede vandmængder som resultat. Et alvorligt emne som mange golfklubber er påvirket af og et tema som
Dansk Golf Union (DGU) arbejde seriøst med.
Men heldigvis kan vi så glæde os over at det sportslige i Roskilde Golf Klub, som absolut ikke fejler noget. Vi
har nået max antal fuldtids medlemmer i klubben, så golfsporten er populær som aldrig før. Vi har igen
slået rekord for antal spillede runder i Roskilde. Divisions- og regionsholdene har alle haft gode sæsoner, og
vores ungdomsarbejde har fostret endnu en landsholdsspiller.
Stor tak til alle jer fantastiske medlemmer af Roskilde Golf Klub, for at gøre det til en klub der bobler af
aktivitet og glade mennesker.

Status for klubben
Vi ligger nu på grænsen for antal af fuldtidsmedlemmer i klubben, og vi forventer at skulle indføre
venteliste i løber af sæson 2022. Det er ikke fordi, vi pludselig har fået en ekstraordinær stor tilgang af nye
medlemmer, vi har igennem de sidste 5 – 10 år haft en jævn netto tilgang på ca. 2-5% om året.
Corona har betydet en markant større benyttelse af vores baner, hvilket igen i år har givet et klart udslag i
tilfredsundersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum”, som vi alle hvert år bliver inviteret til at deltage i. Her er
ledige tider og trængsel på vores 18 hullers bane et af de store udfordringer.
Vi iværksatte et større projekt i foråret med det mål at afhjælpe nogle af de mange udfordringer som har
været oppe og vende på diverse tema- og medlemsmøder. Med et større katalog at værktøjer gik
sekretariatet i foråret og hen over sommeren, i gang med at implementere forskellige tiltag til afhjælpning
af manglende tider og trængsel, specielt i primetime tider.
Der er ingen tvivl om at sammenlægning af 1 og 2 bolde til 4 bolde og starter service i de hård belastede
tidsrum, nok er nogle at de mest effektive værktøjer, og vi arbejder på at videreføre nogle af disse tiltag i
den nye sæson.
Men vi er også godt klar over, at det ikke løser det fundamentale problem med mange spillere på 18 hullers
banen. Derfor glæder det også, at udsigten til at vi kan åbne den nye 9 hullers bane til sommer er realistisk.
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Målet med den nye 9 huller bane er at skabe et ligeværdigt alternativ til for9 eller bag9 på den store bane,
og at alle 9 huls aktiviteterne flyttes over på den nye bane. Ligeledes at vores mange nye medlemmer får
en super bane hvor de stille og roligt kan forbedre deres golfspil og komme ned i handicap, hvor det i dag
kun er muligt at blive handicap reguleret på den store bane.
Endvidere arbejder vi på en lang række nye tilbud og aktiviteter på den nye 9 hullers bane som
understøtter både nye men så absolut også etablerede spillere som måske ikke har tid eller fysik til at spille
på 18 hullers banen.
Baneudvalget har arbejdet med rigtig mange opgaver og projekter i år, blandt de store projekter er
selvfølgelig etableringen af vores nye 9 hullers bane samt design af nyt indspilsområde og dræning af vores
driving range. Dræning af drining rangen er der allerede bevillige penge til, så her er der fokus på udbud og
tidsplaner, vi håber snart at kunne påbegynde arbejdet.

Sikkerheden på banen
At vi som golfspillere skal passe på hinanden og vores gæster, specielt ved et slag og når bolden kommer
flyvende igennem luften, er ikke noget nyt. At der sker alvorlige uheld på banen er heldigvis sjældne, men
når det sker kan det have alvorlige konsekvenser for den uheldsramte.
Vi har desværre haft to forholdsvise alvorlige uheld på banen i år, hvor en kondiløber og et klubmedlem er
blevet ramt af en bold i ansigtet. Uheld som selvfølgelig giver os alle stof til eftertanke – er vi nu gode nok
til at kigge op inden vi slår, får vi nu også råbt ”FORE” når vi er i tvivl om hvor bolden er eller lander,
og/eller slår vi ud for tidligt eller for tæt på bolden foran.
At det mest alvorlige uheld skete på hul 11, sætter selvfølgelig igen fokus på området og sikkerheden
omkring hul 10 og 11. Et arbejde som allerede er i gang og hvor baneudvalget sammen med
banekonsulenter og -arkitekter netop har gennemgået områder mht. sikkerhed. Vi har nu med kommunens
tilladelse fået beskåret nogle levende hegn i området for at give bedre udsyn, men på den lange bane skal
der ske nogle radikale ændringer for området omkring hul 10 og 11 og sikkerheden her.
I forbindelse med den alvorlige ulykke med kondiløberen, som heldigvis er sluppet fra uheldet uden varige
men, iværksatte sekretariatet en omfattende hændelses procedure. Et arbejde der omfattede kontakt til
både spilleren der forårsagede uheldet, den skadelidte, dennes familie, sygehus, forsikringsselskab, DGU,
kommunen og efterfølgende rapport om uheldet og opfølgning på afværgeforanstaltninger. Stor tak til
sekretariatet som viste en super professionel ageren på uheldet. Vi har efterfølgende evalueret på hele
forløbet og fået opdateret vores standard procedure ved ulykke på vores anlæg. Procedure kan læses på
vores hjemmeside under ”Om klubben” og ”Ulykke og kriseberedskab”.

Det sportslige
Flere af klubbens dygtige spillere har opnået flotte resultater i 2021, bl.a. kan nævnes at Mads Viemose
Larsen gjorde "rent bord" i klubmesterskaberne og derfor kan kalde sig mester i Herrer slagspil, Herrer
hulspil og Junior rækkerne.

[2]

Den helt store belønning kom dog i efteråret, da Mads blev udtaget til det danske landshold. Også på
damesiden var der en suveræn vinder idet Annesofie Siebuhr tog sig af både Slagspil og hulspils
mesterskaberne.
Vores anden landsholdsspiller Andreas Hillersborg Sørensen tog hul på sin første sæson som professionel.
En speciel sæson med masser af flotte resultater, heriblandt en solo 2. plads i Great Northern Challenge i
Kerteminde. Andreas ender på en samlet 11. plads på Nordic Leauge ranglisten.
Divisionsgolf:
Roskilde Golf Klub er i Danmarksserien repræsenteret i ikke mindre end 7 forskellige rækker.
Her er et overblik over hvordan det er gået:
Vores 1. hold herrer i 1. division blev i rækken med en meget flot 2. plads.
Klubbens 2. hold endte som en kneben nr. 4 i deres pulje og spiller derfor i 4. division i 2022.
Klubbens 3. hold vandt deres pulje og rykkede derfor op i 5.division.
Ydermere har klubben et 4 hold i Kvalifikationsrækken som bliver ved med at høste erfaring, også i den
kommende sæson.
Klubbens damer blev nr. 4 i deres pulje og spiller derfor i kvalifikationsrækken i 2022.
Klubbens senior hold i 2. division blev nr. 3 i deres række.
klubbens veteranhold blev nr. 4 i deres pulje og tager en ny sæson i kvalifikationsrækken.

Året arbejde i bestyrelsen
Året store tema har selvfølgelig været arbejdet omkring forberedelsen til åbning af den nye bane. Vi fik på
sidste års generalforsamling vedtaget de nye medlemstyper som understøtter aktiviteterne på den nye
bane og da vores chef greenkeeper, Nick Bosholdt i efteråret meldte tilbage, at 9 hullers baneprojektet
forløb efter planen, blev de nye medlemstyper og kontingenter indført fra årsskiftet.
I løbet af året har der været afholdt en lang række møder med Klub i Klubberne og diverse udvalg for at få
sat ord og handlinger på de nye aktiviteter, som skal understøtte den nye bane. Vi har i den forbindelse fået
sagt velkommen til et nyt begynder-/fastholdelsesudvalg – Løverne, som er en sammentrækning af ”let
øvede”. Løverne vil tilbyde aktiviteter og træning på 9 hullers banen på tværs af de andre aktiviteter.
Det næste store projekt med ombygning af klubhuset, som var planlagt til udførelse her i vinters, blev udsat
til efteråret og vinteren 2022, da det viste sig at på trods af vores nye lokalplan, som netop havde givet
tilladelse til ombygningen. Så skulle der alligevel gives speciel landzone tilladelse med tilhørende
nabohøring og offentlig høringsproces. Vi forventer at få den endelige landzone tilladelse i løbet af april
måned 2022.
Som nævnt tidligere, så er der også blevet brugt meget tid på baneprojekterne, med revurdering af
området ved hul 10. og 11. udarbejdelse af forslag til nyt indspilsområde samt dræning af vores driving
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range. I forbindelse med dræning af driving range projektet, kigger natur & miljøudvalget og sekretariatet
på mulighederne for af få etableret jordvarme i klubhuset.
Året bestyrelsesseminar var også sat i banens tegn, hvor vi i samarbejde med DGU banechef og
banekonsulenter havde en dag hvor der blev sat ord på nogle af de udfordringer vi har i Roskilde Golf Klub.
Vi er en af de mest belastede baner i Danmark med flest spillede runder, ikke bare om sommeren men hele
året rundt. Det (positive) faktum giver nogle store udfordringer for vedligeholdelse af banen, specielt
omkring sygdomsbekæmpelse af de mest belastede områder.
Klimaforandringerne som kommer til at påvirke os alle, vil også få konsekvenser for vores bane, både med
hensyn til perioder med for meget vand og andre perioder tørke. Men som altid er Nick og co. med på
forkant og er med i flere initiativer omkring indsamling og rensning af overfladevand som forsøg til vanding
i de tørre perioder. Også på sygdomsbekæmpelse og udvikling af nye græssorter er Roskilde Golf Klub på
forkant og arbejder sammen med både DGU, andre klubber og universiteter for at finde nye metoder.

Økonomi
Hele vore bogholderi og økonomifunktion har de sidste par år gennemgået en kæmpe forandring, hvor vi i
forbindelse med de store projekter med låneomlægninger, mageskifte af jord og køb af det gule hus, har
skulle dokumentere et hvert hjørne af vores klub med detaljeret gennemgang af vores aktiver, passiver og
driftsøkonomi.
Det har været en rigtig god øvelse, hvor vi i dag står med et meget stærkere fundament for økonomistyring
i klubben. Vi har fået udarbejdet nogle klare disponeringsregler som gør at forretningsgangene omkring
økonomi er klart defineret. Vore anlægskartotek med bane, maskiner, bygninger og inventar er blevet
gennemgået og nye afskrivningsregler er blevet udarbejdet i samarbejde med vores revisor.
Sekretariatet har sammen med vores eksterne bogholder fået udarbejdet et budget og
budgetopfølgningssystem, som gør hverdagen mere effektiv og lettere at følge med i økonomien i løbet af
året.
Året resultat er ca. 10.000,- bedre end budgetteret, og selvom året også i år pga. Corona har været svær at
forudsige, så kan vi kun være tilfreds med resultatet.

Lidt om fremtiden
Vi nærmer os en stor milepæl i Roskilde Golf Klubs historie. Den 3. april 1973 blev Roskilde Golf Klub
officielt stiftet og betyder, at vi I 2023 kan fejre klubbens 50 års jubilæum. Forberedelserne er allerede gået
i gang og Informationsudvalget med Henrik Overgaard i spidsen er blevet sat på opgaven med at grave ned
i vores fælles historie og samle materiale til et jubilæums skrift. Ud over historien skal 2023 være et fest år
med en masse aktiviteter, som vi håber hele klubben, med nuværende som tidligere medlemmer vil være
med til at arrangerer og deltage i.
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Vores længe ventede ombygning og tilbygning af klubhuset, håber vi kan stå færdig til vores jubilæumsfest.
I skrivende stund er udbudsmaterialet ved at blive udarbejdet og vi håber at have tilbudspriserne hjemme
inden sommerferien.
Vi har fået byggetilladelsen hjem til etablering af en trackman golfsimulator bygning som vi håber kan blive
installeret til efteråret. Placeringen bliver på skrænten overfor den nye køkkentilbygning og op mod
containerpladsen.

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 om end en noget anderledes golfsæson
i Roskilde Golf Klub.

Bestyrelsen
Kim Møller Behrend, formand

Jens Krøis, næstformand

Stig Nelkop, kasserer

Annette Carlsson

Jan B. Kristiansen

Mette Jessen

Claus Hede Barrett
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