
Informations- og Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 8 

Referat af udvalgsmøde fredag den 25. juni 2010 kl. 16.00 hos Niels Eilif 

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

Fraværende: Jette Ravn, Bent Kjeldsen og Jesper Høybye 

1. Referat af sidste udvalgsmøde 
Referat nr. 7 fra udvalgsmøde den 30. marts 2010 godkendt 
 

2. Henvendelser fra medlemmer 

Et medlem har foreslået, at der udskrives en idékonkurrence om et forslag til, 
hvordan vi ved skiltning eller på anden måde byder medlemmer og gæster vel-
kommen til Mollerup Golf Club. Bestyrelsen havde et forberedende arbejde i gang, 
og der arbejdes nu med plan om opstilling af skilte ved indkørslen fra P.O. Peder-
sens Vej.  
 

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

fremmende for medlemmernes trivsel 

Et forslag om at arrangere nogle fredags-hygge-golfturneringer med efterfølgende 
spisning nogle fredag i juli måned blev drøftet. Da der i år på grund af den lidt 
hektiske forårssæson har været mange turneringer med baneblokeringer sidst på 
dagen, besluttede udvalget ikke at gennemføre fredags-hygge-golfturneringer i år. 
Emnet tages op til overvejelse ved planlægning af turneringerne i 2011. 
 

Der er kommet mange nye medlemmer i Mollerup Golf Club. Nybegynderne bliver 
der taget god hånd om af Begynderudvalget, mens det kan være vanskeligere for 
nye medlemmer, der flytter fra andre golfklubber til Mollerup. Udvalget besluttede 
at invitere alle medlemmer, der er indmeldt siden 1. januar 2010, til et møde, når 
det nye klubhus er færdigt. På mødet skal der orienteres om klubben generelt 
samt om mulighederne i de forskellige udvalg og klubber i klubben. Dato fastsæt-
tes, når klubhuset er færdigt. 
 
I fortsættelse af klubformandens opfordring til ikke at rense golfudstyr på P-
pladsen, som ikke kan fejes, blev det foreslået, at der i de små bede ved indkørsel 
til P-pladsen opstilles skilte, der opfordrer til at holde P-pladsen ren og fri for af-
fald. Et forslag, der overlades til klubbens bestyrelse.  

 
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 pro-

fessionel om livet på verdens golfbaner m.v.) 
• TV-hygge (storskærm) fra en af de store turneringer og med lidt fælles hygge-

spisning (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 

Bestyrelsen vedtog på sit konstituerende møde den 7. april 2010 udvalgets forslag 
til ændret kommissorium. Hjemmesiden ajourføres. 
 

7. Eventuelt 

Jette Ravn har meddelt, at hun udtræder af udvalget som følge af, at hun fra 1, ju-
li 2010 ikke er aktiv medlem af Mollerup Golf Club. Tak til Jette for engageret ind-
sats i udvalget.  
 
Tirsdagspigerne er blevet opfordret til at finde et nyt medlem til udvalget, der fin-
der det hensigtsmæssigt, at alle alders- og interesseområder er repræsenteret. 
 
Udvalget holder møde 

Mandag, den 6. september kl. 16.30 

Tirsdag den 9. november kl. 16.30 

 

Mødet hævet kl. 17.00. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


