
 

 

Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 11 

Referat af udvalgsmøde tirsdag den 8. februar 2011 kl. 16.30 i klubhuset 

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

Fraværende: Kirsten Siebert 

Formanden bød velkommen til udvalgsmødet og orienterede om, at der endnu ikke er 
fundet en ny repræsentant fra Juniorudvalget 

1. Referat af sidste udvalgsmøde 

Referat nr. 10 fra udvalgsmøde den 9. november 2010 godkendt 
 
2. Henvendelser fra medlemmer 

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

fremmende for medlemmernes trivsel 

De vejledninger, der udleveres til nye medlemmer, er blevet opdateret. Udvalget 
godkendte de reviderede vejledninger, som nu overlades til Sekretariatet. 
 
Udvalget er indstillet på at arrangere ”Sommergolf” fire torsdage i juli måned, - ar-
rangementer, hvor alle medlemmer vil være velkomne, og hvor sommerhygge vil 
være i højsædet. Opgavefordeling på kommende udvalgsmøde. 

Golfens Dag løber af stabelen over hele landet den 10. april og markedsføres af 
DGU.  Mollerup er tilmeldt. Arrangementet bør snarest planlægges, så det kan bli-
ve markedsført på hjemmesiden som et led i arbejdet med at tiltrække nye golf-
spillere. Trivselsudvalgets medlemmer tilbyder at hjælpe til med arrangementets 
gennemførelse. Der var udvalget enighed om, at elitespillerne ved dette arrange-
ment bør have en særlig opgave. 

Udvalget drøftede klargøring til ny sæson, hvor der skal ryddes op omkring byg-
ninger og på banen. Foreslår, at der listes en række opgaver, som medlemmerne 
kan melde sig til at løse. Eksempelvis kunne banen lukkes en søndag. Fra kl. 9 til 
kl. 12 løses opgaverne, og om eftermiddagen arrangeres en turnering for dem, der 
har lyst til at være med. Bør planlægges snarest til afvikling søndag den 27. marts, 
en uge før sæsonstart, som forhåbentlig bliver en festdag i år, hvor vi både har P-
plads og klubhus. 



4. Evt. forslag til medlemsundersøgelser og den praktiske gennemførelse 

af sådanne 

Ingen forslag til medlemsundersøgelser. Udvalget har set på, hvordan det er gået 
med opfølgningen på den medlemsundersøgelse, som blev gennemført i foråret 
2009. Konklusionen er, at der er taget godt fat på alle områder, senest omkring 
restaurationsforholdene, hvor medlemsundersøgelsen var mest kritisk. På informa-
tionsområdet påpegedes, at det bør være lettere at finde frem til Debatforum di-
rekte fra forsiden, så medlemmerne lettere kan komme frem med positive forslag 
til forbedringer i klubben. 
 
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 en ny restauratør som følge af, at Søren Møller 
Jensen forlader klubben. 
 
7. Eventuelt 

- Næsten 100 tilmeldte til klubaften omkring golfregler. En tilslutning, som ud-
valget glæder sig over, og som giver lyst til at arrangere flere klubaftener 
fremover. 



- En del af god trivsel er også, at klubbens lokaler holdes ryddelige og rene. Det 
er udvalgets opfattelse, at der ikke bør være adgang til klubhuset med golfsko, 
som bringer megen snavs med sig. 

- 30 fuglekasser er nu produceret og hængt op. Forhåbentlig vil det give bedre 
trivsel, - ikke mindst hos fuglene. 

 
Næste møde: 

Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 

Mødet hævet kl. 18.00. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


