
Beretning informationsudvalget 

i Roskilde Golf Klub 2020 
 

Informationsudvalget består af webmaster Henrik Overgaard Pedersen, Hans Kristian Olesen, Jan 

Hoffmeyer + Anders Schnack (sekretariatets repræsentant) og Claus Hede Barrett (bestyrelsens 

repræsentant). 

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

med ideer til nye initiativer. 

 

2020 har været et stille år for informationsudvalget, men ikke for webmaster. 

 

Corona-situationen med mange op- og nedlukninger af klubhus og bane gjorde det nødvendigt med mange 

ændringer og opdateringer af hjemmesiden, ligesom antallet af nyhedsmails til medlemmerne i 2020 blev 

fordoblet i forhold til året før. 

Heldigvis kunne medlemmerne - trods corona - spille golf det meste af 2020. På lige fod med resten af 

samfundet var Roskilde Golf Klub lukket helt ned i starten af corona-pandemien, men vi fik gradvist lukket 

op for spil med forskellige restriktioner i løbet af året på banen, i restauranten, i proshoppen og i klubhuset, 

og alle disse ændringer medførte konstant nye informationer, skilte og lignende. Sidst på året blev klubhus 

og restaurant lukket ned igen, men spil på banen var stadig muligt.  

Et travlt og hektisk informations-år, men også tilfredsstillende for medlemmerne, da vi trods nedlukning af 

Danmark godt kunne spille golf det meste af tiden. 

Der foregår i det hele taget i mange ting i klubben i disse år. Aktuelt er der gang i en ombygning af køkkenet 

i klubhuset og en ny 9-huls bane er på vej, ligesom aktivitetsniveauet over for medlemmerne er højt. 

Informationsudvalgets mål er, at klubbens medlemmer kan følge processerne via løbende information på 

hjemmesiden. 

Efter klubbens - lidt forsinkede - generalforsamling i juni 2020 fik informationsudvalget en ny 

kontaktperson i bestyrelsen. Claus Hede Barrett afløste Jens Krøis, der har været med siden udvalgets start 

og siden planlægningen og ibrugtagningen af klubbens nye hjemmeside i 2016. 

Jan Hoffmeyer er også indtrådt i udvalget - han bidrager i hverdagen med månedens faste tegning til 

hjemmesiden. 

 

Tak for mange positive tilkendegivelser fra medlemmerne om klubbens informationsniveau i løbet af året. 

Så snart forsamlingsforbuddet bliver hævet, mødes udvalget for at drøfte særlige informationstiltag i 2021. 

 

Henrik Overgaard Pedersen  

 

 

 


