
   
 

 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) – udtrådt af udvalget 
Mads Berg (MB) – ikke til stede 
 
Michael Sander (MSA), best.repr. 
Morten Schou (MS) best.repr. 
Ole Rasmussen (OR) (pkt. 1 og 3) 
 
Afbud: Michael Sander, Morten Schou 
 

Møde Nr. 7    
Mødedato 19. juni 2019   
Tidspunkt Kl. 16.30 – 18:30 

 
  

    
 

1. Nyhedsbrev. 
 
Morten ønsker at afgå som ansvarlig. Morten vil fortsat gerne hjælpe. 
Vi skal finde en ansvarlig. 
 

Udvalgets beslutning: 
Udvalget (JR) tager initiativ til et nyhedsbrev, der skal udkomme i uge 26. Indhold drøftes med OR.  

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme i august. 

 

              

2. Visionsdag den 27. maj.  
Der var kritik af hjemmesiden, fx: 

• Mange ukorrekte oplysninger.  
• Info om begivenheder mangler.  
• Vi skal have en ny hjemmeside.  
• Der skal være en hjemmeside-Master 

 

Udvalgets beslutning: 
Udvalget vurderer, at klubbens hjemmeside generelt er velfungerende og nem at arbejde i. 

Jens R kontakter Jan Floor ang. udfordringer med aktivitetskalender.  

MJ og OR genlæser klubbens vedtægter, og foreslår tilretning af bestyrelsens vedtægter § 6 ang. Indkaldelse til 
generalforsamling. 

Mj og OR fremsender udkast til kommunikationsudvalgets forretningsorden til bestyrelsens beslutning. 

MM er tovholder på udvalg fra ”A-K” 

JR kontakter MB og foreslår, at han er tovholder på udvalg fra ” L-Å” 
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3. Golfspilleren i centrum. 
OR og MM gennemgår de punkter, hvor kommunikation skal ind over. 
 

Delresultat af undersøgelse skal kommunikeres ud til de relevante udvalgsformænd til brug for udvalgets fortsatte 
arbejde. 

. 

Udvalgets beslutning: 
MM og OR udarbejder oplæg fra undersøgelsen som input til Nyhedsbrev. 

              
 

4. Kommunikationsfoldere i Holbæk Golfklub. 
 
Vi har: 

• Introfolder, Kom og spil Golf 
• Juniorfolder  
• Mixudvalg 
• Baneguide 

 
 
Udvalgets beslutning: 
Der kunne i øvrigt være brug for:  Begynder-folder og Turnerings-folder. 

JR kontakter de respektive udvalgsformænd. 

 

Foldere vedr. fx undervisning og træningsdage kan med fordel udarbejdes i samarbejde med GOLFSTORE. 

              
 

5. Orientering om klubbens overordnede årshjul: OR/JR  
Rapportering fra ”Golfspilleren i Centrum” indarbejdes i udvalgets årshjul. 

OR orienterer om den samlede årsplan for HG.  

 

Udvalgets beslutning: 
Udvalget drøftede, hvilke aktiviteter kommunikationsudvalget kan komme ind over.  

JR arbejder videre med OR´s årshjul og fremlægger oplæg til kommunikationsudvalgets årshjul. Dette skal være 
et fast punkt på kommende møder. 

              
 

6. Eventuelt 
 
               
 
 
Kommende møder: Mandag den 19. august og mandag den 23. September begge dage kl. 16:00 – 18:00 
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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.  


