
 

 

Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 14 

Referat af udvalgsmøde mandag den 29. august 2011 kl. 17.30 i klubhuset 

Deltagere: Kaj Aage Hoffmann, Bent Kjeldsen, Kirsten Siebert, Anna Vestergaard og 
Niels Eilif Hansen  

Fraværende: Hans Trautner 

Formanden bød velkommen til udvalgsmødet. 

1. Referat af sidste udvalgsmøde 

Referat nr. 13 fra udvalgsmøde den 22. juni 2011 godkendt. 
 
2. Henvendelser fra medlemmer 

Ingen bemærkninger  
 
3. ”Input” til bestyrelse og øvrige udvalg om aktiviteter, som kan virke 

fremmende for medlemmernes trivsel 

 
Sommergolf: 
Udvalget drøftede forløbet af Sommergolf-turneringerne. 3 turneringer blev gen-
nemført med 72, 51 og 63 deltagere. En enkelt turnering måtte aflyses på grund af 
regnvejr. Turneringerne var blevet vel modtaget, og fra mange deltagere blev ud-
trykt ønske om, at der også i 2012 bliver arrangeret Sommergolf. Et ønske, som 
Trivselsudvalget anbefaler imødekommet. 

 
Møde for nye medlemmer: 
Afholdes i forlængelse af bestyrelsesmødet med ca. 20 deltagere, - lidt færre end i 
2010. Udvalget vil senere vurdere, om der også i 2012 bør holdes et orienterings-
møde for nye medlemmer. 
 
Oprydningsteams 
Projekt oprydning er startet, idet 14 indtil videre har meldt sig til at udføre frivilligt 
arbejde. Første møde er afholdt, og det er aftalt, hvordan arbejdet går i gang. Der 
startes nu i efteråret, og der følges op i foråret, når flere arbejdsopgaver trænger 
sig på. Udvalget håber, at flere med tiden vil være med til at gøre en indsats med 
praktisk arbejde. 
 
Medlemsmøder 
Udvalget vil i vintersæsonen fra 1. november til 31. marts invitere til 4 medlems-
møder.  



Den foreløbige plan er: 
2. November 2011: Bravo Golf Tour (Niels Eilif) 
Januar 2012: Mad og vin (Bent og Kirsten) 
Februar 2012: Regelaften (Kaj Aage) 
Marts 2012: Foredragsaften/golf koryfæ? (Hans) 
 
Vedrørende foredrag drøftedes et forslag om at få golfpsykologi på programmet. 
Udvalgets medlemmer overvejer mulige foredragsholdere. Det vil koste noget at få 
fat i en foredragsholder. Hvorledes omkostningerne kan afholdes drøftes, når be-
løbsstørrelserne er kendte. 
 
Fuglekasser 

”Fuglekasseudvalget”  vil efterse fuglekasserne, bl.a. for at få en fornemmelse af, 
hvor man der har været beboet. Planlægger i løbet af vintersæsonen at lave flere 
kasser. 

 
 
4. Evt. forslag til medlemsundersøgelser og den praktiske gennemførelse 

af sådanne 

Ingen forslag til medlemsundersøgelser. 
 
5. Forslag til events og socialt betonede aktiviteter 

Udvalget vil  

 
Liste over idéer/forslag til bearbejdning på kommende møder: 
• TV-hygge (storskærm) fra en af de store turneringer og med lidt fælles hygge-

spisning (let traktement) 
• Foredrag med et eller andet kulturelt tema (måske er der medlemmer, der har 

noget at byde ind med). 
• Kunstudstilling (hvis det nye klubhus egner sig til det) med fernisering.  Gerne 

lokale kunstnere. 
• Markedsdag på gårdspladsen, hvor medlemmerne kan deltage i et bytte-/købs-

/salgsmarked 
 

6. Aktuel orientering fra bestyrelsen v/ Niels Eilif 

Ingen bemærkninger. 
 
7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 
 
Næste møde: 

Ikke aftalt 

Mødet hævet kl. 18.30. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


