
Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 10 

Referat af udvalgsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 16.30 i klubhuset 

Deltagere: Kirsten Siebert, Kaj Aage Hoffmann, Bent Kjeldsen, Anna Vestergaard, 
Hans Trautner og Niels Eilif Hansen  

Fraværende: Ingen 

Formanden bød velkommen til udvalgsmødet og orienterede om, at Jesper Høybye er 
trådt ud af udvalget. Jesper søger at finde en ny repræsentant fra Juniorudvalget 

1. Referat af sidste udvalgsmøde 

Referat nr. 9 fra udvalgsmøde den 6. september 2010 godkendt 
 
2. Henvendelser fra medlemmer 

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

fremmende for medlemmernes trivsel 

Som aftalt tidligere har udvalgets medlemmer set på de vejledninger, der udleve-
res til nye medlemmer. Vejledningerne trænger til opdatering. Input afleveret til 
formanden, der foranlediger vejledningerne tilpasset. 

Trivselsudvalget vedtog at påtage sig opgaven som arrangør af ”sommer-
golf/socialgolf” hver torsdag i juli 2011. Det bliver med gunstart kl. 16 og afsluttes 
med hyggeligt samvær, hvilket er ensbetydende med fællesspisning. Planlægning 
og opgavefordeling aftales på næste udvalgsmøde. 

Kaj Aage og Anna arrangerer regelaften i februar 2010. Endelig dato fastlægges 
snarest. 

 
4. Evt. forslag til medlemsundersøgelser og den praktiske gennemførelse 

af sådanne 

Ingen bemærkninger. 
 
5. Forslag til events og socialt betonede aktiviteter 

Udvalget drøftede muligheden for at gennemføre en ”Golfens Dag” for at fremme 
interessen for golf. DGU har tidligere år brugt en ”Golfens Dag” som en dag, hvor 
landets klubber kunne være med. Mollerup deltog ikke i 2010, idet de lokale for-
hold ikke var egnede til det. Bør overvejes i 2011.  
 



Liste over idéer/forslag til bearbejdning på kommende møder: 
• 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 

Orientering om arbejdet med at få byggeprojektet afsluttet. 
 
7. Eventuelt 

- Kaj Aage gav udtryk foret misforhold mellem at have et trivselsudvalg og til-
slutningen til afslutningsfesten fra bestyrelse og trivselsudvalg. 

- Bent ønskede flere indlæg fra medlemmer i Molligan. Svært at få medlemmer til 
at udtale sig, når han forsøgte at få emner belyst i artikler i bladet. 

 
Udvalget holder møde 

Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 16.30 

Mødet hævet kl. 17.45. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


