
Informations- og Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 7 

 

Referat af udvalgsmøde torsdag den 30. marts 2010 kl. 16.30  

Deltagere: Kirsten Siebert, Jette Ravn, Kaj Aage Hoffmann, Hans Trautner og Niels 
Eilif Hansen  

Fraværende: Bent Kjeldsen og Jesper Høybye 

1. Referat af sidste udvalgsmøde 
Referat nr. 5 fra udvalgsmøde den 25. februar 2010 godkendt 
 

2. Henvendelser fra medlemmer 

Ingen henvendelser modtaget 
 

3. ”Input” til bestyrelse og øvrige udvalg om aktiviteter, som kan virke 

fremmende for medlemmernes trivsel 

Der er kommet mange nye medlemmer i Mollerup Golf Club. Nybegynderne bliver 
taget god hånd om af Begynderudvalget, men det kan være vanskeligere for nye 
medlemmer, der flytter fra andre golfklubber til Mollerup. Det er vigtigt, at alle 
hurtigst muligt føler sig velkomne i klubben og finder ud af de mange tilbud, der er 
til dem.  
Udvalget besluttede at opfordre klubberne i klubben til at være opmærksomme på, 
at det kan være svært som nyt medlem at komme ind i etablerede cirkler, og at 
klubberne har en opgave i at tage godt imod nye medlemmer. Desuden besluttede 
udvalget at bruge hjemmesiden til at gøre nye medlemmer opmærksomme på 
klubbens mange tilbud om at være med i klubfællesskabet. Niels Eilif sørger for at 
få budskabet ud på hjemmesiden, og udvalgets kontaktpersoner til klubberne 
tager emnet op i respektive klubber, herunder sørger for, at de enkelte klubber i 
klubbens hjemmeside ajourføres.  

 
4. Evt. forslag til medlemsundersøgelser og den praktiske gennemførelse af 

sådanne 

Ingen bemærkninger. 
 

5. Forslag til events og socialt betonede aktiviteter 

Udvalget besluttede at udsætte videre behandling af listen over idéer/forslag til de 
praktiske forhold omkring klubben er på plads.  
 
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”.  

 
 

6. Aktuel orientering fra bestyrelsen v/ Niels Eilif 

Ingen aktuel orientering, idet bestyrelsen holder sit første møde efter 
generalforsamlingen den 7. april 2010. Niels Eilif orienterede kort om de ændringer 
i medlemsbetingelserne, som blev vedtaget på DGU’s repræsentantskabsmøde, 
hvor han deltog sammen med Jørgen Østergaard. Konsekvenserne for Mollerup 
Golf Club skal drøftes i den kommende tid, når der bliver bedre tid efter afslutning 
af klubhusprojektet. 
 

7. Eventuelt 

Planlagt møde i maj udskydes til juni.  
 
Udvalget holder møde 

Mandag den 14. juni 2010 kl. 16.30 

Mandag, den 6. september kl. 16.30 

Tirsdag den 9. november kl. 16.30 

 

Mødet hævet kl. 17.30. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


