
   
 

 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. 
Morten Schou (MS) medlem af besty. 
Ole Rasmussen (OR) (pkt. 1 og 3) 
 
Afbud:  
 

Møde Nr. 6    
Mødedato 22. maj 2019   
Tidspunkt Kl. 16.30 – 18:30 

 
 

  

    

1. Udkast til forretningsorden for KU. JR  
Afsluttende drøftelse af det samlede udkast til forretningsorden for kommunikationsudvalget forud for 
fremsendelse til bestyrelsens beslutning. 

 

Udvalgets beslutning: 
Forretningsordenen fremsendes til bestyrelsens godkendelse. 

              

2. Visionsdag den 27. Maj. Drøftelse af visioner. Alle. 
Tilbagemelding fra forberedende møde med udvalgsformænd lørdag den 11.5.2019. 

 

Udvalgets beslutning: 
JR deltog i det forberedende møde. Orientering fra JR taget til efterretning. 

              

3. Udarbejdelse af årshjul, herunder fordeling af opgaver og ansvar blandt udvalgets medlemmer. 
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, …, 

 
Udvalgets beslutning: 
På kommende møde orienterer OR om klubbens overordnede årshjul. 

Rapportering fra ”Golfspilleren i Centrum” indarbejdes i udvalgets årshjul. Drøftes på kommende møde. Oplæg v. 
OR og MM. 
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4. Nyhedsbrev. JR. 
Pt er det MS der dribler med opgaven, men der skal ske et skifte. 

 

Udvalgets beslutning: 
På kommende møde skal der findes en afløser fra udvalget til opgaven.  

              
 

5. Den kommunale Flytteguide – orientering om Holbæk Golfklub. OR/JR. 
Orienteringsskrivelse om Holbæk Golfklub, inkl. restaurant Albatros, til nye tilflyttere sker ved at vedhæftede 
skrivelse indgår i den kommunale orienteringsfolder. 

Bestyrelsen har bevilget kr. 5.900 til projektet. Restaurant Albatros har endvidere ydet et tilskud på kr. 1.600. 

 

Udvalgets beslutning: 
Orienteringen taget til efterretning. 

              
 

6. Hjemmesiden. JR/JF 
Hvordan sikrer vi, at klubbens hjemmeside er up-dateret fra/af udvalgene. 
 
Udvalgets beslutning: 
Det opleves, at udvalgene er blevet opmærksomme på at sørge for opdatering af hjemmesiden. 

               
 

7. Eventuelt 
 
Fra sidste møde: Kommunikationsfoldere fra div. udvalg og ”klubber i klubben” opfordres til at forefindes i 
butikken, så de kan uddeles til nye medlemmer. 
 
Forslag: Udarbejde ”Infofolder om Holbæk Golfklub”.  
               
 
 
Kommende møder: Den 19. juni 16:30 – 18:30 og den 19. august 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 
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Marianne Jeppesen  
tlf. 53540704 
marjeppe1@gmail.com 
Mødereferent 

 

 8. april.  


