Kegleklubben fra 1874 eksisterer fortsat - ifølge Arthur Fang kunne 1960 være blevet et skæbneår, men det er bestemt ikke tilfældet.
I 2020 fortæller Tommy Hansen fra den lokalhistoriske forening ”Syd for banen” at han fra en kilde, som desværre er gået i glemmebogen, har fået oplyst, at
selve keglebanen eksisterer endnu.
Tommy Hansen forfulgte sporet til det gamle mejeri i Kamstrup - det mejeri, som i 1958 blev købt af apoteker Helmuth Ingvorsen, som her etablerede sin
virksomhed Nunc, som indtil da havde fungeret i beskedne rammer i bygningerne bag Roskilde Domapotek på Algade 8.
Virksomheden er i dag ejet af Thermo Fischer Scientific, som fortsat arbejder med produktion af sterile engangsartikler i plast til bl.a. celledyrkning.
Historien skulle være, at apoteker Ingvorsen, som var medlem af kegleklubben, omkring 1960 flyttede den gamle keglebane fra Prindsens have til haven bag
mejeriet i Kamstrup - bl.a. til fornøjelse for medarbejderne på den ganske store arbejdsplads. Tommy Hansen har i 2018 været på stedet og taget billeder af
keglebanen. En keglebane af træ fra 1874 placeret udendørs har sikkert krævet en del vedligehold og renovering undervejs - så man kunne jo have sine tvivl
om det virkelig var den originale keglebane.
Niels Nørregaard Gravesen fortæller i 2020 nogenlunde den samme historie, men med den tilføjelse, at keglebanen først blev flyttet til haven bag Ingvorsens
Domapotek, for så siden at blive flyttet til Kamstrup, da Domapoteket blev afhændet i 1970’erne.
Endelig sætter Helmuth Ingvorsens søn Jens Holger Ingvorsen tingene på plads - Kegleklubben består fortsat, men det er altså en nyere model af keglebanen
der nu ligger ved Nunch. Den blev først etableret i 1963 bag Domapotekets have, men blev i 1972, da haven skulle bruges til parkeringsplads bag Algade 2-4,
flyttet til Kamstrup. Den originale keglebanes skæbne er ukendt - den er sikkert fulgt med, da Prindsens have blev ryddet til andre formål.

