
Beretning informationsudvalget 

i Roskilde Golf Klub 2019 
 

Informationsudvalget består af webmaster Henrik Overgaard Pedersen, Hans Kristian Olesen + Anders 

Schnack (sekretariatets repræsentant) og Jens Krøis (bestyrelsens repræsentant). 

Udvalget er sparringspartner for webmasteren og er med til at evaluere informationstiltag og evt. komme 

med ideer til nye initiativer. 

 

Info til nye medlemmer 

I 2019 har der været fokus på information til nye medlemmer - og det er resulteret i flere ting, der bliver 

synlige her i 2020-sæsonen. Dels er der udarbejdet et dokument på én side, der giver et overblik over 

klubbens aktiviteter til nye medlemmer. Tanken er, at sekretariatet sender dokumentet til alle nye 

medlemmer. Det er en appetitvækker, der skal gøre nye opmærksomme på de forskellige muligheder for at 

deltage i træning, matcher, klubber i klubber og øvrige aktiviteter - ikke mindst for nye både børn og 

voksne. 

Som et supplement er der lavet et ekstra menupunkt på hjemmesiden, ”Velkommen i Roskilde Golf Klub”. 

Den ligger under ”Ny i klubben” og er forhåbentlig informativ for nye medlemmer.  

https://roskildegolfklub.dk/ny-i-klubben/velkommen-i-roskilde-golf-klub/ 

 

Til gengæld er der en side, der er blevet lukket ned. Det var en side, hvor nye medlemmer kunne efterlyse 

spillemakkere og hvor ”gamle” medlemmer kunne tilbyde sig som spillemakkere. Informationsudvalget 

kunne konstatere, at siden ikke var blevet benyttet ret meget. Der skal andre tiltag til for at sikre netværk 

blandt medlemmerne, og heldigvis har udvalg for prøvemedlemmer samt kaninudvalget flere gode ting i 

støbeskeen. 

 

Nye golfregler - med videoer på hjemmesiden 

I 2019 var der ekstra fokus på de nye golfregler, der trådte i kraft pr. 1. januar. På hjemmesiden ligger der 

nu en side med opsummering af reglerne samt link til en række korte videoer med info og tips om de 

enkelte regler, der er blevet meget forenklede: 

https://roskildegolfklub.dk/spil-golf/golfreglerne/ 

I samarbejde med regel- og handicapudvalget følger vi i 2020 op med en særlig side, hvor der er fokus på 

reglerne brugt på vores egen bane. Siden bliver lanceret i forbindelse med, at sommerbanen åbner. 

 

Spørgeskemaundersøgelse om klubbens kommunikation 

I slutningen af året satte informationsudvalget gang i en spørgeskemaundersøgelse omkring hjemmesiden 

og klubbens kommunikation i det hele taget. Der er gået tre år siden sidste undersøgelse, og vi ville gerne 

være sikre på, at hjemmesiden stadig er attraktiv for medlemmerne eller om der er behov for ændringer. 

Ca. 70 medlemmer deltog - lidt lavere end håbet, men resultatet var så positivt, at vi vælger at tolke det 

som, at mange af de tilfredse medlemmer ikke har fundet det nødvendigt at deltage denne gang. Der var 

https://roskildegolfklub.dk/ny-i-klubben/velkommen-i-roskilde-golf-klub/
https://roskildegolfklub.dk/spil-golf/golfreglerne/


rigtig mange begejstrede bemærkninger, og i dagligdagen kan vi også mærke, at mange følger med i 

informationerne på hjemmesiden. Da der blev holdt regelmøder i foråret 2019 blev flere af disse 

overtegnet, inden der nåede at blive sendt nyhedsbrev ud, så mange medlemmer følger med på 

hjemmesiden flere gange om ugen. 

 

Henrik Overgaard Pedersen  

 

 

 

 

 

 


