Informationsudvalget v. Ejvind Fritsbøger

På mange måder er det nye tider i Dragør Golfklub. For første gang måtte medlemmerne i efteråret 2018
undvære Driveren, som vi har kendt og værdsat den gennem mange år.
Det er en enig bestyrelse, som står bag nedlukningen. Grunden til fravalg af Driveren i I-paper format er
vigtigst, at Golfbox abonnementet med I-paper ophørte. Det ville påføre os en årlig ekstraudgift på 8.000 kr.,
og da der samtidig blev brugt rigtig mange vitaminer i opsættelsen af Driveren på kontoret, valgte vi at sige
stop og fremover lade udvalgenes beretninger udkomme, som I læser dem nu.
I 2018 har det været bestyrelsen magtpåliggende, at vi informerede medlemmerne om nye tiltag, ideer og
beslutninger. Vi synes selv, det er lykkedes ganske godt, selv om vi udmærket er klar over, at vi kan gøre det
bedre endnu. Både på Hjemmesiden og på Facebook.
Vi har to Facebook platforme. Vores officielle Facebook side og så vores Facebook gruppe, hvor alle
medlemmer kan lægge opslag op. Er du på Facebook får du automatisk nyheder fra og om klubben, mens du
selv skal logge ind på hjemmesiden for at se nyhederne der. En god måde at holde sig orienteret på er, at du
husker at logge ind på Golfbox via vores hjemmeside hver gang, du skal booke en spilletid.
Derfor er det også vigtigt, at vores hjemmeside hele tiden er opdateret og er nem at manøvrere rundt på for
alle medlemmer. Det har vi løbende arbejdet med, og det arbejder vi fortsat på, og vi synes, det fungerer fint.
Men vi kan sikkert gøre det bedre endnu, så derfor vil Torben og jeg mødes en gang om ugen på kontoret,
hvor vi gennemgår hjemmesiden link for link. Vi håber, at man vil kunne se en forbedring hen over året, og
er der nogen, som har gode ideer til forbedringer eller andet, så tag endelig kontakt til undertegnede eller til
Torben.
Ét er hvad bestyrelsen melder ud. Noget andet hvad medlemmerne kan bidrage med til at øge trafikken på de
sociale platforme. Jeg skal derfor opfordre til, at man lægger nyt ud sammen med sjove oplevelser og også
meget gerne med fotos. Det sidste er vores greenkeepere flinke og gode til, og det har ud fra de
kommentarer, vi modtager, været et hit hos medlemmerne.
Vores Kik-klubber har alle deres egne hjemmesider, hvor de melder ud om stort og småt, og det fungerer
godt. Du finder linket til KiK-klubberne på hjemmesiden.

