
 

Medlemsmøde om den nye hjemmeside torsdag den 20. august kl. 19:00 

 

Hvis du vil være med til at påvirke udviklingen og indholdet i øvrigt af Roskilde Golf Klubs nye 

hjemmeside, så kommer der en mulighed torsdag den 20. august kl. 19. Her bliver arbejdet med 

hjemmesiden nemlig officielt sat i gang på et møde, hvor vi bl.a. skal drøfte indhold og funktioner. Og input 

er meget velkomne. 

- Hjemmesiden skal understøtte, at vi gerne vil være bedre til kommunikation generelt i hele klubben. Det 

skal også være nemmere for vores udvalg, ”klubber i klubben”, ansatte og andre aktive at lægge information 

på hjemmesiden, fortæller Jens Krøis fra bestyrelsen og fortsætter: 

- Vi går efter en hjemmeside, der er nem at navigere på og som både indeholder opdaterede basisoplysninger 

om klubben og vores mange aktiviteter. Den skal også være nem at opdatere og være ”levende”, så vi som 

medlemmer får lyst til at bruge hjemmesiden. 

•Har du ideer? 

•Har du selv manglet information, som burde ligge på hjemmesiden? 

•Har du set gode tiltag på andre hjemmesider, som vi måske kunne bruge? 

•Har du evt. lyst til at være med i en fokusgruppe, der følger hjemmesideprojektet lidt tættere? 

•Vil du være med til at fotografere? 

•Vil du være med til at skrive tekster? 

Kan du svare ”ja” på et af ovenstående spørgsmål, så mød meget gerne op og giv dit besyv med, så vi får en 

hjemmeside, som vi selv har været med til at præge. 

Alt kan naturligvis ikke lade sig gøre, og vi må træffe en række valg i processen frem mod den dag, hvor 

den nye hjemmeside står klar. Men lige nu er papiret tomt, så det er nu, der er åbent for input. 

Mødet den 20. august varer fra kl. 19 til senest kl. 22. Klubben er vært for en øl eller en vand til deltagerne. 

Begyndere, rutinerede, flex-, par 3 og fuldtidsmedlemmer – alle er velkomne 

Det vil være dejligt, hvis der kommer repræsentanter fra alle typer medlemsgrupper, unge som gamle, helt 

nye og jer med mange år på bagen som medlemmer, par 3, flex- og fuldtidsmedlemmer, kvinder og mænd, 

udvalg, aktivitetsansvarlige og …. 

Journalist og webmaster Henrik Overgaard Pedersen, der har fået ansvaret for den nye hjemmeside, står for 

mødet. Kommer der tilstrækkeligt mange, vil vi undervejs dele jer op i grupper, så alle kommer til orde og 

så vi sikrer god indsamling af jeres input. 

Vi vil gerne på forhånd vide, hvem og hvor mange der kommer, så har du lyst til at være med, så send en 

mail til Henrik. Skriv evt. gerne lidt input på forhånd, men det er ikke noget krav. Kontakt også gerne 

Henrik, hvis du har ideer, men ikke kan komme til mødet. 

Tilmelding til hop@pc.dk senest tirsdag den 18. august kl. 12. 

Den nye hjemmeside skal være klar senest 1. marts 2016. 


