
  

 

 

Referat nr 23 fra Trivsels-og Kommunikationsudvalgets møde, tirs. d. 4.6.13 

 

Tilstede: Per Bech, Kjeld Larsen, Erik Bendixen, Lotte Halleløv, H.C. Ralking , Nina (?), 

Fraværende: Anna Vestergaard, Niels-Eilif Hansen 

 

Ad 1 Referat nr. 22 godkendt 

Ad 2  Opfølgning på tidligere arbejder i udvalget: 

-Ca 60 personer var med til at gøre ”store oprydningsdag” til en effektiv og 

hyggelig dag 

  Sommergolf: 

-Der er reserveret gunstart torsdage kl. 16.30 i juli måned. Den 11.7. og 18.7. 

er endnu ikke bemandet, men vil blive det. 

  Kor: 

-Har været en stor succes, der forsøges gentaget efterår 13.Dog nok med et 

par ”justeringer”. Ros for det fine indslag til åbningsmatchen. 

 

Per udleverede beskrivelse af  de primære opgaver i ”Information og 

kommunikation” og ”Trivselsudvalget” 

Ad 3. Der arbejdes pt på forbedring af MGC`s hjemmeside. Mange spændende ting 

på bedding for at gøre siden indbydende: video-bane-guide, stemningsvideo ,  

mm. Samtidig vil siden blive forenklet, så det bliver nemmere at indhente info 

i de forskellige links. 

  Forventes færdig efterår 13. 

Ad 4. Diskusssion af strategi for Trivsel- og Kommunikation.  

Ad 5. / 6 

Ansvarsområder for medlemmer af udvalgene. Per vil arbejde for  uddybning 

af brugerundersøgelsens besvarelser fra efteråret 12. Hvem kan eks. tilbyde 



hvad , når der f.eks tilkendegives, at man gerne vil gøre en frivillig indsats for 

klubben. 

Ad 7  Nye forslag. 

Der var forslag fra et udvalgsmedlem vedr. Krolf. Udvalget valgte at forkaste 

forslaget, da der var enighed om, at det nok ville virke forvirrende ift at det er 

en golfklub vi repræsenterer. 

H.C. orienterede om ”Opera i engene” den 5.9. 13. Har haft møde med Annie 

Liese Miskiemmun fra den Jyske Opera, der er meget positiv over for ideen, og 

vil stille med et 24 mands stort kor. Vi glæder os allerede! 

Udvalget snakkede derefter om, hvor mange mennesker, der skal have 

mulighed for at deltage i arrangementet. Per, Nina og Erik laver en foreløbig 

køreplan, hvor vi andre på et senere tidspunkt  kan melde ind . Men der er 

tidspres – Nina blev ”1. tovholder”. 

HC orienterede  derefter også om DGU`s opfordring til ,at golklubberne tager 

kontakt til kommunernes kulturudvalg. Hvad kan en golfklub også bruges til ud 

over golf? HC har allerede haft positiv kontakt med Aarhus Kommune , og har 

indtryk af ,at der kan findes et  godt samarbejde.  Der er også god kontakt til 

Skejby Erhvervsforening. 

Af andre arrangementer i efteråret 13 blev luftet ”golf-yoga”, arrangement for 

folk med lidt vanskelige fødder, der f.eks. kan have brug for et sko-indlæg, 

koncertaften,kunstmarked, loppemarked. Men alle var enige om, at det lige 

nu gælder Opera –arrangementet den 5.9. da der er mange praktiske ting, der 

skal planlægges. 

”Opera-gruppen ”holder deres 1. møde mandag den 10.6. kl. 8.00 

Udvalgets næste møde bliver søndag den 16.6. kl. 15 

 

Referat: Lotte Halleløv 

 

 

 

 

 

 


