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Seniorklubbens hjemmeside har et større antal menuer og undermenuer som alle indeholder materiale som vi 
mener vedrører Seniorklubbens medlemmer og de som kigger på siden fordi de påtænker at blive medlem. 
 
Mange af siderne bliver meget mere levende hvis klubbens medlemmer bidrager aktivt med materiale som 
vi kan lægge op til glæde for de øvrige medlemmer hvorfor vi herunder giver et overblik over hjemmesidens 
indhold. 

 

1. HOME viser et slideshow med billeder og vigtige informationer til medlemmerne. Umiddelbart kan 
det godt virke besværligt at læse det hele; men hvis man klikker på slideshowet vil det fylde ens 
skærm og man kan bladre ved hjælp af pilene i siden i eget tempo. 
Under slideshowet er der logoer fra alle vore sponsorer. Klikker man på et logo kommer man til 
sponsorens hjemmeside eller Facebook side. 
 
Under HOME er der en del undermenuer som følger: 

a: OM Her finder man billeder og kontaktinfo for bestyrelsen samt info om kontingent 
og medlemsskab        

b: NYE HANDICAPREGLER Her finder man bestyrelsens forklaringer vedrørende 
de nye handicapregler. 

c: UDBREDTE REGELMISFORSTÅELSER Her finder man DGUs muntre 
vejledning om udbredte misforståelser af de nye golfregler 

d: VEDTÆGTER  Her finder man Seniorklubbens vedtægter 

e: CORONA FORHOLDSREGLER Så længe pandemien blander sig i vort golfliv vil der 
her ligge information og forholdsregler om Corona tiltag i klubben. 

f: IT VEJLEDNING  Her kan man hente en PDF fil om hvordan man lettest 
henter eller sætter sin PC op til brugen af hjemmesiden. 

 

2. NYHEDER.  Her holder bestyrelsen medlemmerne opdateret om de seneste tiltag i og omkring 
Golfklubben, banen og Seniorklubben 

 

3. AKTIVITETSPLAN Her er den seneste aktivitetsplan som også kan hentes som PDF-fil. 
 

4. GENERALFORSAMLING Her ligger materialerne vedrørende den seneste generalforsamling 
(beretninger, regnskab etc.) 
 



5. REFERATER Dette er en blog hvor man kan læse de seneste referater af Generalforsamling og 
bestyrelsesmøder. 
 

6. KLUMMEN Klummen kender vi alle – det er Jørgens (med hjælpere) talerør og indeholder de 
senest klummer udsendt – primært – efter mandagsgolf. 
 

7. FOTOGALLERI Her ligger billeder fra forskellige golfture. Her beder vi indtrængende om 
medlemmernes hjælp til at forsyne os med billeder og information fra de forskellige ture eller 
turneringer så vi kan få nogle nye billeder på siden. 
 
A: VIDEO Under Fotogalleri ligger en undermenu beregnet til videoer. Desværre har vi pt. 
Ikke noget at vise her. Såfremt medlemmer ligger inde med – eller påtænker at optage – videoer fra 
golfsammenkomster eller rejser lægger vi dem gerne her på hjemmesiden til glæde for alle. 

 

8. HALL OF FAME Er siden hvor vi hylder de dygtige golfspillere i klubben. Forsiden indeholder de 
seneste resultater fra de enkelte events og de seneste leaderboards 
 

A: Siden indeholder også undermenuerne MANDAGSTURNERING, 
SHORTGAME, ØVRIGE TURNERINGER hvor vi lægger resultaterne på år efter år så vi 
har noget historik samt MEDDELELSER hvor vi lægger relevante hyldestskrivelser. 

 

9. KONTAKT Er en kontaktformular hvor medlemmerne kan kommunikere med bestyrelsen. 
Mails kommer til Jørgen Godtfredsen og Ole Jensen som vil besvare hurtigst muligt. 

 

Vi påtænker også i fremtiden at udvide med konkurrencer ligesom vi har fået en forespørgsel på en side med 
køb og salg mellem medlemmerne. Såfremt man har ideer eller ønsker – som ligger inde for det teknisk 
mulige og ikke belaster administrationen af siden unødigt meget så hører vi gerne. 


