
Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 15 

Referat af udvalgsmøde mandag den 26. oktober 2011 kl. 16.30 i klubhuset 

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

Fraværende: Ingen 

Formanden bød velkommen til udvalgsmødet. 

1. Referat af sidste udvalgsmøde 

Referat nr. 14 fra udvalgsmøde den 29. august 2011 godkendt. 
 
2. Henvendelser fra medlemmer 

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

fremmende for medlemmernes trivsel 

 
Møde for nye medlemmer: 

Møde for nye medlemmer, der blev afholdt den 29. august 2011, blev evalueret. 
Mødet fik et positivt forløb, og deltagerne udtrykte tilfredshed.  Der var ros til Triv-
selsudvalget og til klubben i det hele taget for den gode modtagelse i klubben, som 
de nye medlemmer havde oplevet.   
 
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: Vinsmagningsarrangement med PL-vin (Bent og Kirsten) 
Februar 2012: Regelaften (Kaj Aage og Anna) 
Marts 2012: Foredragsaften med Finn Havaleschka som foredragsholder (Niels Ei-
lif). 
 
Den 2. november møder udvalgets medlemmer kl. 18 for at gøre klar til arrange-
mentet med Bravo Tours. 
 



I foråret planlægges endvidere med at gentage sidste års arrangement af ”Store 
oprydningsdag” lørdag den 31. marts 2012 (Bent Kjeldsen) og deltage i Golfens 
Dag søndag den 15. april 2011 (Kaj Aage Hoffmann). 
 
 
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 

Udvalget drøftede den aktuelle situation i klubben, hvor der går mange rygter, som 
påvirker stemningen og trivslen. Da det kan være svært at orientere fyldestgøren-
de gennem indlæg på hjemmesiden og udsendelse af mails og breve foreslår ud-
valget, at bestyrelsen snarest afholder et informationsmøde, hvor medlemmerne 
kan møde frem og stille spørgsmål, der kan bekræfte eller aflive rygter. 
 
Udvalget drøftede også, hvordan gårdspladsen fremover kan blive et hyggeligt 
samlingssted. Den generelle opfattelse var, at der er for store flisebelagte flader. 
Færre fliser, pottegreen og solitærtræer ville være at foretrække. Den planlagte 
clockgreen bør skrottes. 
 
8. Næste møde 

Ikke aftalt 

Mødet hævet kl. 17.30. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


