
  

Referat fra møde i Kommunikationsudvalg   
   
 
Kom. udvalg Holbæk Golfklub (HGK) 

Dragerupvej 50 
4300 Holbæk 

Deltagere Marianne Jeppesen (MJ) 
Jan Floor (JF) 
Jens Rohrberg (JR) 
Mads Berg (MB) 
Morten Schou (MS) 
Bjarne Kærside (BK) 
Michael Sander (MSA) 
 
Afbud:  
Marianne Madsen (MM) 
 
 

Møde Nr. 2    
Mødedato 29. januar 2019   
Tidspunkt Kl. 16.30 – 18:30   
   
 

1. Fælles introduktion til HGK´s hjemmeside 

Mødet blev indledt med en gennemgang af HGK´s hjemmeside ved JF, og i den forbindelse blev der identificeret 
en række temaer, der skal tages stilling til/tages action på: 

 

 

 

Bestyrelsen 

Kommunikationsudvalget opfordrer bestyrelsen til at drøfte/afklare/beslutte følgende statements/temaer: 

a) HGK har mange bestyrelser og vedtægter. Terminologi ændres, så HGK kun har én bestyrelse og én 
vedtægt, øvrige fællesskaber tager navneændring til fx ”udvalg” med forretningsordener 

b) Hjemmesiden er den primære informationskilde i klubben  
c) Det er et krav til udvalgene, at de via hjemmesiden kommunikerer relevante emner til HGK´s medlemmer.  
d) Problematik med billeder (jf. persondataloven), herunder eks. faste procedurer vedrørende godkendelse 

forud for offentliggørelse af fotos  
e) Al ekstern kommunikation fx pressestof skal cleares med bestyrelse forud for offentliggørelse. 

Bestyrelsen kan uddelegere denne kompetence til formanden for kommunikationsudvalget. 
f) Bestyrelsens årshjul/aktivitetsplan lægges på hjemmesiden – det gode eksempel J 

 

 

Udvalg  

a) Kommunikationsudvalget (KU) udarbejder brugermanual til HGK´s hjemmeside. 
b) Alle udvalg udpeger mindst én person, der er kommunikationsansvarlig og kontaktperson til/fra 

kommunikationsudvalget. 
c) KU afholder workshop for udvalgsrepræsentanter i brug af HGK´s hjemmeside. Tidspunkt for workshops 

fastlægges på næste møde i KU. Det bliver formentlig tirsdage og/eller torsdage i marts, varighed 1- 1,5 
time.  

d) Alle udvalg lægger årshjul/aktivitetsplan på hjemmesidens fælles kalender. 
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2. Udkast til forretningsorden for Kommunikationsudvalget (KU) 

KU udarbejder udkast til forretningsorden inspireret af øvrige udvalgs forretningsordener godkendt i bestyrelsen 
efteråret 2010. Udkast til Formål blev besluttet: 

 
At fremme den interne og eksterne kommunikation i samarbejde med klubbens bestyrelse og udvalg. 

 

 

Opgavebeskrivelse er under udarbejdelse. Drøftes på kommende udvalgsmøder - action alle. 

 

3. Formand for kommunikationsudvalget er Jens Rohrberg  

 

4. Øvrige opgaver:  
a) Liste med fakta og evt. foto af medlemmer udarbejdes og lægges på hjemmesiden. Action JR og JF 
b) Udarbejde årshjul/aktivitetsplan for KU – det gode eksempel 
c) Teaser omkring nyheder sendes ud som nyhedsbreve, som så henviser til hjemmesiden 
d) KU tager initiativ til at standardisere hjemmesidens skrifttyper (måske er det allerede sådan?) 
e) Valg af referent 

 

 
5. Kommende møder: 25. februar kl. 16.30 - 18.30 og 12. marts kl. 16.30 - 18.30 

 
 
 
 
Kontaktinfo KU 
 

 

Jens Rohrberg 
tlf. 26376350 
Formand 
 

Jan Floor 
tlf. 60354349 
 

Morten Schou 
tlf. 31725777 
Bestyrelsesrepræsentant 
 

Michael Sander 
tlf. 21376160 
Bestyrelsesrepræsentant 

Marianne Madsen 
tlf. 30684248 
 

Mads Berg 
tlf. 40743029 

Marianne Jeppesen  
tlf. 53540704 
 

 

 
 

1. ering d. 8. april.  


