
   
 

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

Dragerupvej 50 
4300 Holbæk 

Deltagere Jens Rohrberg (JR), formand 
 
Marianne Madsen (MM) - afbud 
Marianne Jeppesen (MJ) 
Mads Berg (MB) 
Michael Sander (MSA), best.repr. 
Morten Schou (MS) best.repr. - fravær 
Ole Rasmussen (OR) 
 
 

Møde Nr. 9    
Mødedato 23. september 2019   
Tidspunkt Kl. 16.00 – 18:00 

 
  

    
1. Nyhedsbrev oktober. JR 

Forslag til indhold:  

Sommerfest, udvalgsdagen den 28.9., herunder valg af årets frivillig, Turneringsudvalgets Cross-Country-
turnering den 27. oktober, efterårets åbningstider i kontor og shop, generalforsamling, datoer for ændring af 
medlemskab, nyt fra Albatros, deadline for brug af bonuspoint i Shoppen, med udgangen af oktober ophører 
Proens (Jan Nielsen) aktiviteter for 2019, interesserede medlemmer til kommunikationsudvalget 2020. 

Udvalgets beslutning: 
Punktet drøftet. JR kontakter relevante udvalg/personer for input til Nyhedsbrevet. 

              

2. Golfspilleren i Centrum. OR/MM  
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. 
MM og OR udarbejder oplæg fra undersøgelsen som input til Nyhedsbreve. 

Udvalgets beslutning: 
JR udarbejder fakta-blad til generalforsamlingens årsberetning over udvalgets arbejde, herunder hvad udvalget 
har udgivet i 2019.  

              

3. Info-video. JR 
Rivning af bunker, fjernelse af nedslagsmærker. 
  

Udvalgets beslutning: 
Video er under udarbejdelse. Link til video indsættes i Nyhedsbrev oktober og på hjemmesiden under Baneinfo. 

Forslag til næste video: Hold øje med din Greenkeeper, så holder han øje med dig. 

              
 

4. Foldere i/om Holbæk Golfklub. JR 
 
Begynder-folder.  

Folder fra Turneringsudvalg.  
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Udvalgets beslutning: 
Begynder-folder er under udarbejdelse og forventes færdig til sæsonstart 2020. MM og MB er tovholdere. 

Turneringsudvalget er af bestyrelsen blevet opfordret til at udarbejde en plan for turneringer i 2020.  

              
 

5. Fast punkt: Årshjul for kommunikation – Mødets fokus er årshjul for Generalforsamlingen. OR/JR  
Udarbejdelse af årshjul for ordinær Generalforsamling ultimo november (sædvanligvis den sidste tirsdag i 
måneden) 

• Varsling af ordinær generalforsamling skal ske mindst to måneder før afholdelse. Varsling sker via 
Golfbox og klubbens hjemmeside 

• Frist for aflevering af forslag til behandling på generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen senest 
30 dage før afholdelse. 

• Endelig dagsorden offentliggøres seneste 14 dage før afholdelse. 

 

Fra tidligere møder: 

• Rapportering fra ”Golfspilleren i Centrum” indarbejdes i udvalgets årshjul, ”GiC” gennemføres 3 gange 
årligt (april, juli og september) 

• Nyhedsbreve - løbende 
• Gennemgang/revision af udvalgenes hjemmesider – januar 

 

Udvalgets beslutning: 
Indskrives i Nyhedsbrev oktober. 

              
 

6. Fra tidligere møder 
Kommunikationsudvalgets forretningsorden. 
Kommunikationsudvalgets forretningsorden er fremsendt til bestyrelsens godkendelse.  

 
Revision af hjemmesiden. 
Udvalgenes hjemmesider er gennemgået. Udbedring af fejl og mangler pågår.  

 

Udvalgets beslutning: 
Kommunikationsudvalgets forretningsorden tilrettes i hht. gældende vedtægter, besluttet på bestyrelsesmøde 
den 28.8.2019. Forretningsordenen udsendes sammen med referatet og lægges på hjemmesiden. 

Revision af hjemmesiden er altid i proces. 

              

7. Eventuelt 
 
Orientering fra formandens besøg hos DGI. Repræsentant (Johannes) fra DGI tilbyder at deltage i udvalgsmøde 
den 5. februar 2020. 
 
INFORMATION – fast afsluttende punkt fra Visionsplanen: Relevant information fremgår af ovennævnte referat. 
               
 
Kommende møde mandag den 4. november kl. 16:00 – 18:00. Afbud MJ.   
 
Punkt på kommende møde: 

• Udvalgets medlemmer bør før klubbens generalforsamling give oplysning om fortsat arbejde i udvalget 
for det kommende år.  

• Mads Berg og Marianne Madsen ønsker at udtræde af udvalget i 2020.  
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• Udvalgets input til bestyrelsens årsberetning. 
 
 
Første møde i 2020 er onsdag den 5. februar kl. 16 - 18 
 
 
 
 
 
Kontaktinfo KU 

 

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

Michael Sander 
tlf. 21376160 
Michaelsander07@gmail.com 
Bestyrelsesrepræsentant 
 

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

Mads Berg 
tlf. 40743029 
miniberg71@gmail.com 
 

Marianne Madsen 
tlf. 30684248 
mariannemads@gmail.com 
 
 

Marianne Jeppesen  
tlf. 53540704 
marjeppe1@gmail.com 
Mødereferent 

 


