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RRDGK GENERALFORSAMLING 2017 
Dato onsdag den 6. april kl. 18-21 
Sted Roskilde på Jens’ skole 
Referent Stephen Skriver  
Tilstede Jens, Rasmus, Sebastian, Torben, Kristoffer, Palle, Stephen 
 

 
Dagsorden generalforsamling 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Stephen blev valgt til begge poster 
 
2. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning 
Formanden Jens kiggede tilbage på året 2016 der var gået. Vi havde fået et par nye medlemmer og nogle 
’gamle’ medlemmer var begyndt at spille igen. Det var alletiders. Ellers har det ikke været det store begi-
venhedsrige år for klubben. Vi har afholdt Ace Race i oktober og klubmesterskab efterfølgende. Der har væ-
ret afholdt en del discgolf arrangementer for firma/polterabend samt et 8 ugers discgolf program for Ros-
kilde Handelsskole. Det har været god pr for sporten og altid underholdende at være instruktør for. Vi har 
spillet lidt mere på RUC banen, som er blevet rigtig god. Formanden opfordrede til at bruge RRDGK face-
book side, før og når I tager ud og spille, det kan lokke nogle flere ud på banen. 
Palle tilføjede, at gartneren Tue fra RUC banen gerne vil vise os, hvordan vi bruger deres græsslåmaskine på 
RUC så vi kan være med til at vedligeholde banen, når det er nødvendigt. Han tilbød et kursus i brugen af 
maskinen. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget 
Kasserer Martin Knudsen var ikke tilstede, men havde fremsendt regnskabet til formanden og revisoren. 
Stephen (revisor) fremlagde regnskabet for 2016, der udviste et overskud på kr. 1.519,00 for 2016.  
Klubbens indestående udgør kr. 20.289,37. Regnskabet blev godkendt og kan ses i slutningen af referatet. 
Stephen foreslår, at vi bruger nogle af pengene på 3 nye discgolf kurve på Ringen, så banen bliver opgrade-
ret til en 12 hullers bane. Der var stor enighed om, at det vil være cool. 
 
4. Behandling af indkomne forslag 
 
4.1 Sommertræning 
Mandag kl. 18.00 med start fra mandag 10. april 
 
4.2 Forslag til anlæggelse af 3 nye huller 
De sidste par træningsdage har vi prøvespillet 5-6 nye forslag til huller på Ringen. Der er penge til flere 
kurve, så hvis kommunens Vej- og Park siger ok, kan vi måske få udvidet banen lidt. En opfordring til med-
lemmerne, prøv de nye huller af, prøv forskellige tee-afstande af og prøv forskellige kurveplaceringer, inden 
vi ansøger om lov. Se vedlagte banekort med de mulige kurveplaceringer. 
 
4.3 Forårsklargøring af Ringen 
Vi finder en træningsmandag, hvor vi går banen igennem for maling af tee-sten og pæle og lidt justeringer 
her og der. Hold øje med RRDGK facebook side. 
 
4.4 Klubtrøjer 
Der er stadig penge til at sætte et lille oplag i gang, hvis der er et par friske medlemmer, der vil tage opga-
ven og finde ud af priser mv. Klubben støtter med en andel. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Kontingent kr. 150,- for nye medlemmer. Sidste års aktive medlemmer spiller gratis i 2017. Og tag gerne 
nogle af dine kollegaer og gode venner med til træningsaften. 
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6. Valg af formand (Jens)   
Formand Jens blev genvalgt 
 
7. Valg af kasserer (Martin) 
Kasserer Martin blev genvalgt 
 
8. Valg af øvrig bestyrelse, 1 medlem og 1 suppleant (Kenneth / Torben) 
Nye bestyrelsesmedlemmer: Palle og suppleant: Rasmus 
 
9. Valg af revisor (Stephen) 
Revisor Stephen blev genvalgt 
 
10. Eventuelt 
Jens har en discgolf kurv i haven, som han stiller gratis til rådighed for et RRDGK medlem eller en som 
måtte ønske, at have sådan en træningskurv stående hjemme. 
 
Klubben var vært med pizza og kage til generalforsamlingen. Tak for det. 
 
Dagens discgolf match til generalforsamlingsgolfen vinder Sebastian med 25 kast. Tillykke til klubbens yng-
ste spiller. Alle de gamle medlemmer havde en ikke chance, men det blæste også ret meget og så var det 
koldt og lidt glat på et tee-sted og søen spiste et par discs på hul 7 og . . . find selv på flere undskyldninger. 
 
Roskilde, den 5. april 2017 / Stephen Skriver 
 
 
Bilag: 
1) Regnskab 2016 
2) Banekort med 4 nye hul forslag 
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REGNSKAB 2016 I RRDGK 
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FORSLAG TIL 3-4 NYE HULLER PÅ RINGEN – PRØV DEM AF I APRIL/MAJ MÅNED 
 

A) Ligger uden for Ringen – prøv tee-off begge veje 
B) Prøv forskellige kurveplaceringer i skovkant, lidt inde eller lidt oppe i skovskråning 
C) Ø-hullet, disc skal lande på den lille grønne græs-ø eller OB og re-tee fra dropzone 
D) Der er mandatory på porten mellem de 2 træer ved rød-tee ellers re-tee 

 

 


