
 

 

 

Referat nr 27 fra Trivsels-og Kommunikationsudvalgets møde torsdag den 16.1.14 

 

 

Tilstede: Erik Bendixen, Niels-Eilif Hansen, Nina Adsersen,Per Bech og Lotte Halleløv 

Fraværende: Kjeld Larsen 

 

 

Ingen egentlig dagsorden, men vi lagde ud med at gennemgå tidligere aktiviteter i 2013, og fremtidige ditto 

i 2014. Der er allerede nu stor tilslutning til vinsmagnings-arrangementet den 23.1. Niels Eilif udsender 

reminder om arrangementet til medlemmerne, da der stadig er ledige pladser. 

Der arbejdes på næste nyhedsbrev. Deadline til dette ultimo uge 5. 

Snak om generalforsamlingen i februar.  

Nina meddeler, at hun har lavet aftale med fysioterapeut Jacob Ness, samme aften i marts, som Merete 

Grønvold holder regelaften. Jacob Ness vil fortælle om, hvordan individuelle indlæg i golfskoene vil give en 

bedre golfrunde, da fødderne vil blive aflastet for evt. tryk. Den praktiske del af dette arrangement vil Erik 

og Niels Eilif påtage sig,  bl.a. aftale med Simon om mulighed for spisning først. 

Store oprydningsdag lørdag den 29.3.14. Erik og Niels Eilif påtager sig også her at arrangere det praktiske. 

Golfens dag den 27.4.14  afholdes i år, da der i løbet af året vil være plads til nye medlemmer. 

Arrangementets praktiske del, vil blive lavet i samarbejde med Søren (pro), Kjeld og Kaj Aage Hoffmann. 

Simon får besked om dagen, da der igen vil blive sandwich til de interesserede fremmødte. Per tager 

kontakt til de implicerede. 

Sommergolf i juli. Erik meddeler, at der i år vil blive 5 gange sommergolf. I 2013 var der 70 – 100 spillere 

med hver gang, hvilket må siges at være en succes. 

Niels Eilif har fået udarbejdet en statistik over sværhedsgraderne på banens 18 huller, på baggrund af en 

diskussion om banens rating. Blev uddelt til diskussion/snak om en evt. ændring af et par af hullernes 

sværhedsgrad. 



Lotte satte gang i en snak om den nye hjemmesides lay-out,  da hun bl.a. syntes, at den ikke var så 

”tillokkende” for  udefra kommende, der ønsker oplysninger om klubben, og at den for medlemmerne er 

svær at finde rundt i. Siden evalueres løbende. 

Information til nye medlemmer.  I velkomstfolderen skal informeres om, at man skal tilmelde sig 

nyhedsbrevet og opgive sin mail-adresse, hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevet. 

Til slut endnu en opsummering af tidligere og nye arrangementer til årsberetningen fra udvalget. 

 

Referat Lotte Hallelløv 

 

 


