
Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 9 

Referat af udvalgsmøde fredag den 6. september 2010 kl. 16.30 i klubhuset 

Deltagere: Kirsten Siebert, Kaj Aage Hoffmann, Bent Kjeldsen, Anna Vestergaard, Je-
sper Høybye og Niels Eilif Hansen  

Fraværende: Hans Trautner  

Formanden bød velkommen til udvalgsmødet og rettede en særlig velkomst til Anna 
Vestergaard, der er trådt ind i udvalget som repræsentant for Tirsdagspigerne i stedet 
for Jette Ravn. 

Referat af sidste udvalgsmøde 

Referat nr. 8 fra udvalgsmøde den 25. juni 2010 godkendt 
 

1. Henvendelser fra medlemmer 

Ingen bemærkninger  
 

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

fremmende for medlemmernes trivsel 

Den 30. august 2010 arrangerede udvalget et møde for nye medlemmer. Alle med-
lemmer, der er indmeldt efter 1. juli 2010 blev inviteret, og omkring 30 medlem-
mer mødte op. 
Dagsorden  for mødet indeholdt følgende punkter 

o Velkomst og introduktion til mødet/Trivselsudvalget (Niels Eilif Hansen) 
o Begynderudvalget/Turneringsudvalget mm (Marianne Maegaard)  
o Juniorudvalget (Jesper Høybye)  
o Tirsdagspigerne (Pia Søby)  
o Torsdagsherrerne (Dan Bendtsen)  
o Seniorklubben (Niels Eilif Hansen)  
o Eliteudvalget (Jørgen Trads)  
o Erhvervsudvalget (Henrik Vinther)  
o Afrunding med de mere generelle tilbud (Niels Eilif Hansen) 

Det er udvalgets vurdering, at mødet fik et godt forløb, og deltagerne gav udtryk 
for tilfredshed med, at mødet blev arrangeret. Der var flere indlæg om forhold, 
som vi bør tage op. Der efterlystes bedre markeringer banen, herunder henvisning 
til next tee, en baneguide, en vejledning til udsendelse til nye medlemmer og vej-
ledning i brug af GolfBox. Der var også forvirring om brug af boldrende, hvor der 
ofte ligger bolde, uden at nogen spillere er klar til at spille ud. 

Efter mødet er det fra sekretariatet oplyst, at der altid sendes en lille velkomstfol-
der med vejledning til nye medlemmer. Det aftaltes, at udvalgets medlemmer på 



sekretariatet afhenter denne vejledning, der findes i en udgave til helt nye golfspil-
lere og en udgave til mere erfarne nye medlemmer, og gennemlæser den med 
henblik på gennemførelse af mulige forbedringer. Kommentarer sendes til Niels Ei-
lif senest den 20. oktober, så emnet kan behandles på næste udvalgsmøde. 

Et tidligere drøftet forslag om at arrangere ”på-vej-hjem-hyggegolf” på fredage i 
juli måned er skrinlagt, idet det ikke er rimeligt at lukke banen både torsdag og 
fredag.  Interesserede medlemmer kan deltage i de turneringer, der hidtil er blevet 
arrangeret på torsdage i juli måned som en fællesturnering for Tirsdagspigerne og 
Torsdagsherrerne. Disse turneringer er åbne for alle. Udvalget foreslår, at disse ju-
li-torsdagsturneringer i 2011 markedsføres under overskriften ”Social-Golf”. Anna 
og Hans tager emnet op i respektive klubber. Trivselsudvalget er åben for at træde 
til som arrangører. 

Det aftaltes, at Jesper undersøger mulighederne for at se Ryder Cup på storskærm 
i klubhuset, så der kan arrangeres TV-hyggeaften, evt. med mulighed for at indta-
ge en let anretning. 

Det aftaltes endvidere, at Kaj Aage og Anna forbereder en regelaften til afholdelse 
i januar/februar 2010. 

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

sådanne 

Ingen bemærkninger. 
 

4. 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”.  



 
5. Aktuel orientering fra bestyrelsen v/ Niels Eilif 

Orientering om baggrunden for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 
 

6. Eventuelt 

Til fremme af den gode trivsel i klubben generelt orienterede Kaj Aage om opsæt-
ning af fuglekasser for at tiltrække et større antal fugle til at tage sig af skadelige 
insekter og larver. 
Et miljø med god trivsel for medlemmerne fremmes også af gode og ordentlige 
omgivelser, som det påhviler alle medlemmer at medvirke til. Den løbende vedli-
geholdelse af bede, træer og buske drøftedes. Det fremkaldte et forslag om, at 
medlemmer, der gerne vil give en hånd med, kunne ”adoptere” vedligeholdelses-
/oprydningsopgaver. – Odder blev fremhævet som en mønsterklub, hvor der altid 
er ordentligt og velfriseret både udenfor og indenfor. Hvordan bærer man sig ad i 
Odder? Måske en undersøgelse værd! 
 
Der er også behov for, at klublokalet er åbent for medlemmerne tidligt på dagen. 
Gerne med mulighed for at kunne trække en kop kaffe i en automat. En ølautomat 
med mulighed for at få et krus øl ved indkast af 20 kr. kunne også indgå i overve-
jelserne. En bedre oprydning og udsmykning af lokalerne vil også gøre det hele lidt 
hyggeligere. Initiativet må overlades til klubbens bestyrelse. 
 
Udvalget holder møde 

Tirsdag den 9. november kl. 16.30 

Mødet hævet kl. 18.00. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


