
 

Trivselsudvalget 
 

Mødereferat nummer 20. 

 

Referat af udvalgsmøde onsdag den 3. oktober. 

 

Deltagere: Anna Vestergaard, Kjeld Larsen, Erik Bendixen, Lotte Halleløv og Thor 

Petersen, nyvalgt formand for trivselsudvalget. 

 

Fraværende: Niels Eilif Hansen  

 

Vi indledte med gennemgang af tidligere referat og konstaterede at  

Punkt 2: Maling af plankeværk omkring greenkeeper huset stort set var afsluttet. 

Punkt 3: Sangkoret er en realitet med dirigent og klaver første gang fredag den 26.   

         oktober klokken 17.00 og forventes at fortsætte samme tidspunkt hele vinteren. 

Punkt 4: Møde for nye medlemmer er afholdt. 

Punkt 5: Sommergolf ligeledes afholdt. 

 

De sidste punkter indgik i dagens program: 

 

Punkt 1: Planlægningen af vinter arrangementer:  

 

Flere ønskede at vi afprøvede en musik og sangoplevelse i vores nye klubhus. Valget 

faldt på Karsten Holm og arrangementet er nu en realitet onsdag den 28.11. Der er 

mulighed for spisning fra kl. 18.30 og fra klokken 20 vil man kunne nyde en god time 

med hans koncert " Elvis i Kirken". 

 

Alle var enige om, at der skulle være et arrangement om måneden de første 3 måneder 

i det nye år. Kamilla Kjeldsen har tilbudt at holde foredrag om mindfulness. Kamilla 

beskriver i sin mail at ”hun arbejder som fysioterapeut og er instruktør i mindfulness, 

som er en kæmpe område omkring meditation og bevidst nærvær. Det er redskaber 

som kan bruges til mange ting, bl.a. bedre fokus når bolden nu skal rammes. Der vil 

jeg kunne lave et oplæg omkring mindfulness og give medlemmerne mentale 

værktøjer til golfspillet. Det skal nævnes at jeg i mange år har været tilknyttet Team 

Danmark i form af bowling, som jeg har dyrket på eliteplan. Det betyder jeg har noget 

erfaring med det at præstere - uanset niveau. Så jeg vil kunne lave et samlet oplæg 

omkring det at sætte sig et mål(uanset niveau), arbejde mentalt med de ting der er 

svært, træne mentalt - altså helt konkrete mentale værktøjer gennem mindfulness og 

generelt give værktøjer til at have mere kvalitet i hverdagen i samværet med andre.” 

Der var enighed om at tage imod dette tilbud og vi stiller efter et sådan arrangement i 

januar måned. 

 

I februar måned regner vi med et arrangement om golfregler ved Merete. 

 

I marts var der stemning for at bede vores elitespillere og de professionelle om at 

fortælle om deres planer, trænings måder, kommende turneringer og hvordan man kan 

støtte dem bedst muligt. 

 

 



Punkt 2: Diverse opgaver i og omkring klubhuset og på banen. 

 

Der var ønske om klarhed over, hvem der f.eks. har ansvaret for rengøringen i 

klubhuset, selve gårdspladsen og omkring vaskepladsen, omkring cafeen og 

ankomsthallen. Der blev ytret ønske om at behovet for frivillig indsats, defineres af de 

forskellige udvalg ( hus-, bane- og andre udvalg ). Her har det knebet med 

tilbagemeldinger. Der var ønske om at trivselsudvalget så kan så tage sig af 

organiseringen. Erik Bendixen har senere haft møde om disse opgaver og jeg 

medsender hans referat: 

1. Gårdspladsen – Der skal findes 6 – 10 personer, der vil vedligeholde 

gårdspladsen. Feje, slå græs og fjerne/ brænde ukrudt. Der ønskes en, der 

koordinerer og har evt. kontakt til Ulrik. 

Hvad vi skal plante efterfølgende anlæggelsen tages op med kompetente 

personer. Arne, Hoffmann m.fl. 

Vaskeplads ønskes fjernet fra gårdsplads ( se pkt. 3 ) 

2. Driving Range – Torben Søbys tager sig fortsat af det og har ikke behov for 

flere hjælpere pt. 

Dorte taler med Søren. Enten skal vi have lavet et halvtag/ skur til hans 

udstyr, eller en parkeringsplads til hans bil. 

Der mangler en affaldsspand øverst i området. Ulrik sørger for det. 

3. Arealet vest for bagladen op mod hul 9. Bent Kjeldsen tager sig fortsat af 

dette områdes vedligeholdelse. 

NCH. Vi har fortsat et ønske om, at der lægges fliser fra vejen/ stien ned forbi 

indgangen i den vestlige ende af klubhuset! 

Kunne vi ikke få lavet vaskeplads her i dette område i stedet for i gårdspladsen 

med vand og trykluft. Gerne med et hegn omkring. 

4. Parkeringsplads – NCH. Vi må lige have afklaret hvad der er meningen med 

parkeringspladsen. Skal hegnet mellem rækkerne males/ olieres? Skal der 

vokse græs mellem fliserne ? Skal ukrudt under hegnet renses? Må der 

sprøjtes? 

5. Trekanten ved indkørsel ved hul 6 – Vores forslag er, at der op mod 

egetræslunden arrangeres græs og den nye sten med ”Velkommen til 

Mollerup” – ordnes af greenkeeperne. Arealet efterfølgende ca. 2 meter forbi 

herrernes teested på hul 6 ryddes ved hjælp af et engangsteam af 6 – 8 

personer. Bevaringsværdige træer opmærkes og resten ryddes med buskrydder 

( kraftig mandearbejde) . Skulle være på plads.  

6. Plankeværk ved greenkeeperhus – Der søges 3-4 der vil male plankeværk 

(er på plads) 

7. Forsikring – EB forhører hos Charlie, hvordan frivillig arbejde er forsikret ( 

personligt og ved skader på ting). Svaret var . ”Personskader i forbindelse med 

arbejdet, er egen forsikring. Skader på 3. mand eller dennes ejendom er 

klubbens forsikring”. 

8. Frivillige arbejdsgrupper –Inviteres med til udvalgsturnering i efteråret. 

 

Jeg vil foreslå vi mødes i starten af december måske onsdag den 5 december klokken 

17 hvor punkterne kunne være: 

Planlægning af de kommende arrangementer og arbejdsopgaver blandt andet med 

svarene fra NCH, Niels C. Halleløv. 

Med venlig hilsen 

Thor Petersen. 


