
   
 

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

Dragerupvej 50 
4300 Holbæk 

Deltagere Jens Rohrberg (JR), formand 
 
Marianne Madsen (MM) 
Marianne Jeppesen (MJ) 
Jan Floor (JF) 
Mads Berg (MB) 
 
Michael Sander (MSA), best.repr. 
Ole Rasmussen 
 
Afbud:  
Morten Schou (MS), best. 
 

Møde Nr. 4    
Mødedato 12. marts 2019   
Tidspunkt Kl. 16.30 – 18:30   
   
 

1. Udkast til forretningsorden for KU fortsat, pkt. 3 sammensætning. JR  

Sammensætning af udvalget - forslag 

Udvalget ledes af en udvalgsformand, der udpeges af og blandt udvalget og godkendes af bestyrelsen. Udvalget 
er selvsupplerende med medlemmer. Udvalget har en kontaktperson i bestyrelsen, som skal inviteres med til 
møder i nødvendigt omfang. Denne person bringer udvalgets ønsker o. lign. op på bestyrelsens møder. 

Udvalgets medlemmer bør før klubbens generalforsamling give oplysning om fortsat arbejde i udvalget for det 
kommende år.  
 
Udvalgets beslutning vedr. sammensætning: 

Drøftelser af udvalgets forretningsorden fortsættes på kommende møder, bl.a.  Samarbejde med øvrige udvalg 
og Økonomi. 

              

2. Åbningsturnering den 7. april. JF/OR Afklaring af KU´s opgaver i forbindelse med sæsonstart. 
Nyhedsbrev nr. 1 udsendes inden sæsonstart.  

Tilbagemelding fra JF/OR. 

 
Udvalgets beslutning: 
OR tilskriver alle udvalgsformænd og formænd for ”klubber i klubben” med henblik på at få udvalgenes og 
”klubber i klubbens” input til ”seneste nyt fra udvalget/klubberne”.  

Nyhedsbrev lægges på hjemmesiden omkring den 1. april. 

              

3. Fakta og fotos på hjemmesiden - udvalgsformænd. JR/OR 
Tilbagemelding OR 

 
Udvalgets beslutning: 
OR orienterede om, at der i hht. lovgivning vedr. GDPR er indhentet inspirationsmateriale fra andre golfklubber. 



   

 
 

  

Side 2/2 

Dokumenter vedr.:  

• Behandling af persondata om ansatte 
• Samtykkeerklæring for medlemmer i tillidsposter 
• Privatlivspolitik – lægges på hjemmesiden 

Emnet er hermed færdigbehandlet i udvalget. 

              

4. Eventuelt 
 
Hjemmesiden 3 administratorer er: Ole Rasmussen, Jan Floor og Michael Sander 
Der afholdes kursus i brug af hjemmeside for MB, JR og MM. 
 
Infoskærm og opslagstavler drøftet. Drøftelser fortsættes på næste møder. 
 
Den 27. maj afholdes Visionsdag. Udvalget drøfter Visioner på kommende møder.  
               
 
Kommende møder: 2. april 16:30 – 18:30 og den onsdag den 24. april 16:30 – 18:30 
 
 
 
 
Kontaktinfo KU 

 

Jens Rohrberg 
tlf. 26376350 
jens.rohrberg@skolekom.dk 
Formand 

Jan Floor 
tlf. 60354349 
floor@ideogstreg.dk 
Teknisk ansvarlig 

Morten Schou 
tlf. 31725777 
morten@t-tech.dk  
Bestyrelsesrepræsentant 
 

Michael Sander 
tlf. 21376160 
Michaelsander07@gmail.com 
Bestyrelsesrepræsentant 
 

Marianne Madsen 
tlf. 30684248 
mariannemads@gmail.com 
 

Mads Berg 
tlf. 40743029 
miniberg71@gmail.com 
 

Marianne Jeppesen  
tlf. 53540704 
marjeppe1@gmail.com 
Mødereferent 

 

 8. april.  


