
 

 

Referat nr. 30 fra Trivsels-og Kommunikationsudvalgets møde, onsdag den 27.8.14 

 

Tilstede: Niels Thyssen, Kjeld Larsen, Larry Hansen, Linda Askjær og Lotte Halleløv 

Fraværende: Erik Bendixen og Niels Eilif Hansen 

Niels bød velkommen til de 2 nye medlemmer, Larry og Linda, og meddelte at Nina 

var udtrådt af udvalget efter eget ønske. 

Ad 1.  Referat fra sidste møde godkendt.  

Vi evaluerede kort forløbet omkring afholdelsen af sommergolf-

turneringen. Fremover vil der blive spillet ”hold-golf”, og vi håber så til 

den tid, at Golfbox`en kan hjælpe med opsætningen. 

Ad 2. Klubbens kommunikationsstrategi . Oplæg fra Niels (tilsendt før mødet). 

Vi drøftede Niels` udsendte oplæg til overvejelser omkring klubbens 

kommunikationsstrategi, og alle var enige om, at den nuværende 

hjemmeside, som 1. prioritet, skal fornyes, da den ikke er nogen 

”appetitvækker” udadtil, ej heller inspirerende for vores medlemmer, 

når der skal gøres opmærksom på forskellige spændende tiltag i klubben. 

Niels nævnte, at han på Århus Købmandsskole måske kunne finde 

studerende, der kunne tænke sig at hjælpe med opsætning/inspiration 

til en ny hjemmeside, da mange arbejder med it og markedsføring i 

deres uddannelsesforløb. Måske der kunne tilknyttes en studerende fast 

her i klubben, til hele tiden at ajour føre hvad hjemmesiden bliver 

”fodret” med løbende. Netop ajourføring af siden mener vi ikke fungerer 

optimalt, ej heller at der bliver ryddet op i f.eks. gamle nyheder, billeder, 

referater etc. ofte nok. Niels undersøger mulighederne. 

 



Diskussion om, hvorvidt Trivsels-og Kommunikationsudvalget skal deles i 

2 selvstændige udvalg. 

Enighed om, at det var en god idé. Linda og Keld nævnte at de kunne 

have interesse i Kommunikationsudvalget, da de selv har erfaringer med 

at opbygge og vedlige holde sider på nettet. Lotte og Larry vil begge 

gerne gøre et stykke arbejde i trivselsudvalget. Der arbejdes videre med 

fordelingerne og arbejdsopgaverne.  

Der blev efterfølgende taget en snak omkring færdsel på banen i 

forbindelse med arrangementer i restauranten. Dette blev taget op, 

efter at der i forsommeren var set børn lege på hul 2 samt i bunkers. 

Niels har talt med Simon, der ved hvert arrangement gør opmærksom 

på, at leg på banen er forbudt, da det er forbundet med stor fare. 

Ad 3. Aktivitetskalender for resten af 2014 

Der vil blive arrangeret ”rejsegilde” i forbindelse med indvielse af ny 

overdækning af driving-range engang sidst i oktober måned. Hvem skal 

klippe ”snoren”?  

Simon foreslår hyggeaften med mad og dans, lørdag den 14.11. Larry og 

Lotte holder et møde med ham for at høre nærmere. 

Der vil som sidste år blive jule-sang-aften. Datoen i år vil blive onsdag 

den 3.12. efter kor-prøve.  

Forslag om Elvis-aften i januar. 

Ad 4.  Evt.  

Der blev talt om at åbnings- og afslutningsmatcherne først skulle 

begynde kl. 13 og at der så efterfølgende var spisning/ dans. Det har vist 

sig i år, at tilslutningen til aftenarrangementet, når matchen er startet kl. 

9, har været meget lille, da folk har været tidligt oppe for at spille. 

Nyt møde aftales til at blive tirsdag den 4.11. kl. 16. 

Referat Lotte Halleløv 


