
Informations- og Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 6 

 

 

Referat af udvalgsmøde torsdag den 25. februar 2010 kl. 16.30  

Deltagere: Bent Kjeldsen, Jette Ravn, Kaj Aage Hoffmann, Hans Trautner og 
Niels Eilif Hansen  

Fraværende: Kirsten Siebert og Jesper Høybye 

 

Mødets formål: at drøfte udvalgets fremtidige arbejde.  

1. Arbejdsbeskrivelse 

Bent Kjeldsens havde som aftalt fremsendt oplæg til ny formulering af 
udvalgets arbejdsopgaver. Enighed om at foreslå bestyrelsen at ændre 
udvalgets navn til ”Trivselsudvalget” med følgende opgavebeskrivelse: 

”Det er trivselsudvalgets opgave at skabe aktiviteter, der fremmer 
fællesskabet i klubben og bidrager til, at nye medlemmer føler sig velkommen i 
klubben. Medlemmerne skal føle, at klubben er med til at fremme såvel den 
sportslige som den sociale fornøjelse ved at være medlem af Mollerup Golf 
Club. 

Trivselsudvalget skal primært agere på tværs af bestyrelse og udvalg og 
producere ”input” til disses arbejde ved at fremsætte forslag til aktiviteter i 
bestyrelses- og udvalgsregi, som kan virke fremmende for medlemmernes 
trivsel.  Det er bestyrelsens og udvalgenes suveræne afgørelse, om de gør 
brug af trivselsudvalgets forslag/anbefalinger. 

Sekundært kan udvalget gennemføre events/aktiviteter, som ikke kolliderer 
med bestyrelsens og øvrige udvalgs ansvarsområder, og som primært har til 
opgave at fremme det sociale aspekt blandt klubbens medlemmer.  

Trivselsudvalget kan endvidere på eget initiativ gennemføre 
medlemsundersøgelser til kortlægning af medlemmernes holdninger og 
tilfredshed på områder, som trivselsudvalget finder det hensigtsmæssigt at få 
taget pulsen på.” 



2. Mødeaktivitet 

Udvalget besluttede at gennemføre udvalgsmøderne fremover med fast 
dagsorden: 

1. Referat af sidste udvalgsmøde. 
2. Henvendelser fra medlemmer 
3. ”Input” til bestyrelse og øvrige udvalg om aktiviteter, som kan virke 

fremmende for medlemmernes trivsel. 
4. Evt. forslag til medlemsundersøgelser og den praktiske gennemførelse af 

sådanne. 
5. Forslag til events og socialt betonede aktiviteter. 
6. Aktuel orientering fra bestyrelsen v/ Niels Eilif 
7. Eventuelt 

 

3. Aktiviteter 

Udvalget drøftede, hvorledes det fremover skal arbejde inden for de angivne 
rammer. Enighed om at arbejde med en liste over mulige events/aktiviteter, 
der kan fremme det sociale liv i klubben og dermed øge medlemmernes glæde 
ved at være medlem i Mollerup Golf Club. Listen over idéer skal lægges ud på 
hjemmesiden med en opfordring til medlemmerne om at komme med nye 
idéer. Udvalget vil så over tid bearbejde idéerne. 

Enighed om at arbejde videre med følgende liste over idéer/forslag: 

• Foredrag med golftemaer (Henrik Knudsen om livet som TV-reporter, en 
professionel om livet på verdens golfbaner m.v.) 

• TV-hygge (storskærm) fra en af de store turneringer og med lidt fælles 
hyggespisning (let traktement) 

• Foredrag med et eller andet kulturelt tema (måske er der medlemmer, 
der har noget at byde ind med). 

• Vinsmagning. 
• Kunstudstilling (hvis det nye klubhus egner sig til det) med fernisering.  

Gerne lokale kunstnere. 
• Kulinariske aftener, hvor Søren eller en inviteret kok byder på lækkerier. 
• Udflugter til fremmede golfbaner (på tværs af ”klubberne i klubben”) og 

med vægten på hyggeligt samvær mere end points og resultater. 
• Klubmatcher på tværs af generationer og på tværs af ”klubberne i 

klubben” og igen med vægten på det sociale mere end de sportslige 



præstationer.  En slags ”træf nye klubmedlemmer under afslappede 
former”.  

• Introduktionsmøde for nye medlemmer 2 gange om året 

 

4.  Kommende udvalgsmøder 

Kommende udvalgsmøder afholdes 

Tirsdag, den 30. marts 2010 kl. 16.30 

Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.30 

Mandag, den 6. september kl. 16.30 

Tirsdag den 9. november kl. 16.30 

 

Mødet hævet kl. 17.45. 

Referent: Niels Eilif Hansen 

 

 


