
   
 

Referat fra 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) - fraværende 
Mads Berg (MB) 
 
Michael Sander (MSA), best.repr. 
Ole Rasmussen 
 
Afbud:  
 

Møde Nr. 5    
Mødedato 24. april 2019   
Tidspunkt Kl. 16.30 – 18:30 

 
 

  

   
 

1. Udkast til forretningsorden for KU fortsat, Samarbejde med øvrige udvalg og Økonomi. Bilag. JR  

4. Samarbejde med øvrige udvalg  	
Udvalget samarbejder med bestyrelsen, sekretariatet og alle øvrige udvalg med henblik på at fremme den 
interne og eksterne kommunikation i/om HGK. 
 
5. Økonomi 	
Udvalgets formand godkender alle økonomiske dispositioner under udvalgets budget og attesterer alle 
tilhørende regninger og fakturaer. Udvalgets formand har overfor bestyrelsen ansvaret for budgettets 
overholdelse, og forretningsfører (FF) assisterer og har påtaleret og -pligt i forhold til opfølgningen af budgettet. 
Udvalgsformanden indhenter via FF bestyrelsens godkendelse af eventuelle ændringer i budgettet. Jf. 
klubvedtægternes § 10. Ved budgetansøgning kan det være befordrende for ansøgningen at den suppleres med 
en hensigtserklæring, kort beskrivelse af aktivitetsplanen for den kommende sæson. Når budgettet er behandlet 
af bestyrelsen, returnerer FF det færdigbehandlede og eventuelt tilrettede budget til udvalget. Bestyrelsen 
indarbejder herefter budgettet i det samlede budgetforslag for klubben, som skal godkendes på 
generalforsamlingen. Udvalget følger løbende op på budget- og forbrugstal på udvalgets møder.	
 
 

Udvalgets beslutning vedr. Samarbejde med øvrige udvalg og Økonomi: 

Første udkast er nu på plads med udgangspunkt i de øvrige udvalgs forretningsordener.  
 
Fremadrettet: 
Udvalget skal have fordelt opgaver/ansvar blandt udvalgets medlemmer. 

Udvalget ønsker en yderligere ekstern og intern opgavepræcisering mellem Forretningsfører, Bestyrelse og andre 
udvalg.  

Udvalget ønsker at udarbejde et årshjul for aktiviteter/tjeklister, hvor vi skal være opmærksomme på 
ekstern/intern kommunikation, fx hvordan vi kommunikerer om Golfens Dag, Åbningsturnering, Sponsorer, 
Mågepokalen, Regionsudvalget, …,  

              



   

 
 

  

Side 2/2 

2. Visionsdag den 27. Maj. Drøftelse af udkast til visioner. JR. 
• Traditioner og fornyelse. Hvad skal bevares? 
• Klublivet. Hvor meget skal klubben byde ind med? 
• Banerne. Sværhedsgrader? 
• Servicecenteret. Hvad vil vi med vores butik? Hvad med restauranten? 
• Information.  
• Frivillige. Hvordan ledes/styres det frivillige arbejde? 

 

Udvalgets beslutning: 
Debat om punktet. Ingen konklusion. Jens deltager i både formandsmøde og i visionsdagen. 
              
 

3. Nyhedsbreve. JR. 
 

Udvalgets beslutning: 
Næste Nyhedsbrev forventes at udkomme i maj. Mulighed for ny redaktør drøftet.  

              
 

4. Infoskærm, opslagstavler og TV i foyer. JR. 
 

Udvalgets beslutning: 
Tavlerne for de enkelte udvalg fungerer. Den store tavle er fantastisk opdateret, men trænger til ”opdatering”.  

Infoskærmen skal opdateres. 

              
 

5. Eventuelt 
Kommunikationsfoldere fra div. udvalg og ”klubber i klubben” opfordres til at forefindes i butikken, så de kan 
uddeles til nye medlemmer. 
               
 
Kommende møder: Den 22. maj 16:30 – 18:30 og den 19. juni 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.  


