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Referat af generalforsamling 
                                               

          Torsdag den 30. marts 2017 
                        (63 fremmødte, medbragt 0 fuldmagter)       

 
 
Formand Kim Møller Behrend bød velkommen til generalforsamlingen, og der blev på opfordring fra 
formanden holdt et minuts stilhed for at mindes de mange medlemmer/venner der var faldet bort i det 
forgangne år.  
 
 
Punkt 1. Valg af dirigent.  
 
Bestyrelsen foreslog Niels Krüger, der var ingen andre forslag til dirigent og Niels Krüger blev valgt. 
 
Niels Krüger konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 
 
 
Punkt 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed.  
 
Bestyrelsens skriftlige beretning kan læses på klubbens hjemmeside, den blev på 
generalforsamlingen suppleret af den mundtlige beretning. 

Formand Kim Møller Behrend fortalte om klubbens mange frivillige medlemmer – der er en 
målsætning om at nå op på hele 150 frivillige. I 2016 er der blevet etableret flere nye udvalg, og alle 
udvalg har fået beskrevet deres opgaver og fået noteret kontaktpersoner. Alt sammen for at skabe 
åbenhed, men også for at det skal være nemmere at overtage for de næste.  

Formanden fortalte, at Dansk Golf Union i år har nomineret Roskilde Golf Klub til Golfsportens 
Natur- og Miljøpris. Klubbens Natur- og Miljøudvalg har dermed markeret sig på fornemste vis, og 
har lavet et fantastisk stykke arbejde i forhold til miljøet og bæredygtighed. Skønt Roskilde Golf 
Klub ikke endte med at vinde prisen (der var i alt 3 nomineret) har udvalget opnået, at Roskilde GK 
nu fremhæves som foregangsklub af Dansk Golf Union.    

Formanden takkede de frivillige for deres store indsat for klubben – derefter takkede han de ansatte, 
klubbens restauratør samt deres ansatte og til sidst men ikke mindst klubbens Pro’er.   

Formand Kim Møller Behrend tog også emnet fremkommelighed og flow med i sin mundtlige 
beretning - det handler om, at flere kan komme til på banen og at en runde ikke tager alt for lang tid. 
Dette skal baneservice bl.a. hjælpe med, så derfor arbejdes der på at markedsføre baneservice endnu 
bedre. Baneservice skal sikre et godt flow og god service, men de har også til opgave at sørge for, at 
alle har ret til at være på banen. ”Baneservice er der for vores skyld”. 

Formanden fortalte, at sponsorudvalget godt kunne bruge lidt medlemmer, det samme kan et 
nydannet aktivitetsudvalg, der lige nu har Jens Krøis som eneste medlem. 
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De enkelte bestyrelsesmedlemmer fortalte efterfølgende lidt fra deres respektive områder.  

Torben Madsen gennemgik de sportslige resultater for holdene, hvor 2016 blev et rigtig 
godt år. Brian Harder fortalte om forbedringer på banen og en kommende omrating. Jens Krøis 
fortalte om handicap- og regeludvalgets meget populære tiltag ift. afholdelse af regelaftener og 
applerede til at interesserede meldte sig til klubbens aktivitets/festudvalg, hvor Jens Krøis pt. er 
eneste medlem. Flemming Hvid omtalte årets matcher og matchudvalget, som er næsten nyetableret, 
og som derfor har mange ting at lære, og endelig fortalte Michael Donstrup, at 2017 forhåbentlig 
bliver året, hvor der kommer overdækning på driving rangen. Godkendelsen er 
dog ikke i hus endnu. 
 
Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller 
spørgsmål til bestyrelsens samlede beretning. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
 
Punkt 3. & 4. Den reviderede årsrapport og budget 2017 til godkendelse samt  

  fastsættelse af medlemskontingent/indskud for 2018.  
 
Daglig leder Anders Schnack gennemgik årsregnskabet for 2016 og redegjorde for årets  
pengestrøm.  
 
Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller 
spørgsmål til regnskabet 2016. 
 
Regnskabet 2016 blev godkendt. 
 
Derefter fremlagde Anders Schnack budgettet for 2017 samt bestyrelsens forslag til forhøjelse af 
kontingentsatser/indskud for året 2018 – (2017 i parentes)  
 
  

Kontingent:  Seniorer  kr. 7.000    (6.900) 
  Ungseniorer  kr. 3.500    (3.450)  
  Juniorer  kr. 1.520  (1.500) 
  Mikroer  kr.    500     (500) 
  Par-3  kr. 2.030  (2.000) 
  SemiFlex  kr. 3.040  (3.000) 
 
  Indskud kr. 0,00          (0) 
 

Dirigenten Niels Krüger spurgte forsamlingen om der var bemærkninger, kommentarer eller 
spørgsmål til budgettet for 2017 samt kontingentsatser for 2018.  
 
Budget 2017 samt kontingentsatser 2018 blev godkendt. 
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Årets Ildsjælspris 

Roskilde Golf Klubs ildsjælspris skulle uddeles og bestyrelsens valg faldt på Jan Eriksen.  

Formand Kim Møller Behrend begrundede valget af Jan Eriksen:  

”Jan er i dag næstformand i natur- og miljøudvalget og har på det seneste spillet en stor rolle i 
forhold til udbredelse af klubbens miljøarbejde. Først var han involveret i klubbens ansøgning til 
Golfsportens natur- og miljøpris, hvor klubben endte i finalefeltet, og siden har han også medvirket i 
en DGU-film, der skal promovere natur- og miljøarbejde i alle Danmarks klubber. Årets ildsjæl kan 
ikke lade være med at tale naturens sag, og han har medvirket til, at Roskilde nu nævnes som en 
foregangsklub i Danmark”  

Jan Eriksen takkede for prisen og tilskrev i lige så stor grad ildsjælsprisen til de andre medlemmer     
af udvalget (formand Henning Nordstrøm og Lars Carlsen). Jan Eriksen lovede, at udvalget ville 
fortsætte med miljøtiltag både i klubhuset, div. bygninger og på banen, i stor grad gennem 
samarbejde med klubbens greenkeepere og daglige leder. Natur- og miljøudvalgets ambitioner er 
også, at gøre klubbens kommende 9-hullers bane til den mest miljøvenlige i hele landet.     

Punkt 5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse: 
 
Ingen forslag.  
 
Punkt 6. Valg af formand hvert andet år: 

 
Formand Kim Møller Behrend ønskede genvalg. 
 
Dirigent Niels Krüger spurgte, om der var andre kandidater til formandsposten – dette var  
ikke tilfældet.  
 
Kim Møller Behrend blev genvalgt som formand.  
 
 
Punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 
På valg var Jens Krøis og Flemming Hvid Hansen – begge var villige til genvalg.  
  
Dirigent Niels Krüger spurgte, om der var andre kandidater til bestyrelsen – dette var ikke tilfældet.  
 
Jens Krøis og Flemming Hvid Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.  
 
Valg af bestyrelsessuppleanter: 

 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Tage Jørgensen (1. suppleant) og genvalg af Freddy Falk (2. 
suppleant). 
 
Begge blev (gen)valgt. 
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Punkt 8. Valg af statsautoriseret revisionsfirma eller registreret revisionsfirma: 
 
 
Bestyrelsen foreslog genvalg af RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.  
 
RIR Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt. 
 
Punkt 9.   Eventuelt 
 
Ingen kommentarer. 
 
 
Dirigent Niels Krüger erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for  
god ro og orden. 
 
 
 
 
Niels Krüger           Helle Nørregaard Holmquist  
Dirigent            Referent 
 
 
 
 
 
 
 
Efter den ordinære generalforsamling d. 30. marts 2017, består Roskilde Golf Klubs bestyrelse af 
følgende medlemmer: 
 
 
 
__________________________                         __________________________ 
Formand Kim Møller Behrend                Næstformand Torben Madsen  
 
 
 
__________________________                         __________________________ 
Kasserer Jens Krøis               Brian Harder  
 
 
 
__________________________                         __________________________ 
Michael Donstrup              Flemming Hvid Hansen  


