
Informations- og Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 5 

 

Referat af udvalgsmøde tirsdag den 19. januar 2010 kl. 16.45 

 

Deltagere: Bent Kjeldsen, Kirsten Siebert, Jette Ravn, Kaj Aage Hoffmann, 
Hans Trautner Jesper Høybye og Niels Eilif Hansen  

Fraværende: Ingen 

 

Mødets formål: at drøfte udvalgets fremtidige arbejde.  

I klubbens forretningsplan er udvalgets opgaver beskrevet således: 

”Informations- og trivselsudvalgets primære opgaver er at sikre den rette 
information til medlemmerne i den rette form. Udvalget har som hovedopgave 

at indsamle, redigere og udarbejde materiale til offentliggørelse til klubbens 

medlemmer og andre med interesse for golfspillet i Mollerup Golf Club.  

Udvalget har som opgave at sikre, at klubbens medlemsblad og klubbens 

hjemmeside er opdateret med relevant information og interessante artikler om 

aktiviteter i Mollerup Golf Club, sekundært om andre golfrelaterede aktiviteter. 

Relevant information til eksterne interessenter sikres ved fremsendelse af 

informationer eller artikler.  

Udvalget er ansvarligt for klubbens hjemmeside og for at sikre at debat på 

denne foregår i et ordentligt og redeligt sprog. Informationsudvalget kan ikke 

udtale sig på klubbens vegne i forhold til hjemmeside og anden ekstern 

kommunikation. 

Gennem bl.a. effektiv information er det udvalgets opgave at skabe de bedst 

mulige rammer for et godt klubliv, herunder at fremme medlemmernes lyst og 

evne til at engagere sig og tage medansvar i klubben. Nøgleordet er trivsel, - 

trivsel for den enkelte som medlem og som en del af fællesskabet i af Mollerup 

Golf Club.” 

I relation hertil drøftedes de fremtidige arbejdsopgaver. Udvalget 
konkluderede, at 



• informationssiden (Molligan og hjemmeside) ikke er udvalgsopgaver. 
Varetages af redaktionsudvalg og hjemmesideansvarlige. Udvalget bør 
koncentrere sig om at arbejde for fremme af trivslen i klubben 

• udvalget ændrer navn til Trivsels- og aktivitetsudvalg 

• Bent Kjeldsen udarbejder udkast til beskrivelse af udvalgets 
arbejdsopgaver til næste møde 

• udvalgsarbejdet skal struktureres bedre med faste udvalgsmøder og fast 
dagsorden. Forslag til faste dagsorden-punkter fremsendes til Niels Eilif 
Hansen inden næste møde. 

Næste møde: torsdag den 25. februar 2010 kl. 16.30. 

 

Mødet hævet kl. 17.45. 

Referent: Niels Eilif Hansen 

 

 


