
 

 

 

Referat nr 26 fra Trivsels-og Kommunikationsudvalgets møde tirsdag den 12.11.13 

 

Tilstede:  Erik Bendixen, Kjeld larsen, Niels-Eilif Hansen , Nina Adsersen og Lotte Halleløv 

Fraværende: Per Bech 

 

Dagsorden fra sidste møde godkendt. 

Ad 1. Kommunikations-(Trivsels) strategi baseret på tidligere bestyrelsesgodkendt oplæg fra 2008. 

 Den ny hjemmeside er blevet forsinket. 

Enighed om, at informationsniveauet i Mollerup Golf Club stadig skal være højt.Der blev 

foreslået en ”aktivitetsboks” på hjemmesidens forside, hvor div. arrangementer kan 

annonceres på en let og overskuelig måde. 

Det medførte en lang snak om at nedlægge opslagstavlerne med de mange forskellige 

informationer fra udvalgene , restauratøren, sekretariatet  o.m.a. Hvor mange mon egentlig 

ser dem? Og hvem a`jourfører og holder orden på de mange papirstykker?  I stedet blev 

foreslået en elektronisk ”rullende” info-boks i ankomstområdet og i cafe`en, som 1 x om 

måneden opdateres med nyheder, info fra udvalg, restaurant etc. Dette vil dog kræve, at 

hvert udvalg har en ansvarlig person, der vil  lægge info ud til tiden og holde nyheder 

opdaterede hele tiden.  ”Highlights der giver mening” – nyheder i kort og informativ udgave. 

Vi vil henstille til bestyrelsen, at hjemmesiden struktureres. Hvem har ansvaret som 

redaktør, web-master etc. 

Niels-Eilif påtog sig opgaven at  beskrive /sammenskrive en ny Informations-og 

Kommunikationsstrategi. 

 

Ad 2 

Der blev lagt arrangementsplan for vinterhalvåret: 

11.12.13 arrangeres kor-og fællessang med spisning for de, der har lyst, og evt gløgg og 

æbleskiver. Tilmelding vil ske på Golf-box. 

Januar 14 forsøges afholdt danseaften. Ingen dato fastlagt. 



Februar 14 håber vi på seniormatch -vinder-foredrag med Per Larsen, men der er endnu ikke 

spillet færdigt alle steder. Mollerup er stadig først fremme – 

Marts 14 arrangeres regel-aften med Merete Grønvold, og Nina vil forsøge at lægge et oplæg 

ind samme aften omkring fodtøj/indlæg i skoene for golfere. Dato aftales snarest. 

Der vil også blive afholdt Store Oprydningsdag i marts, hvis vejret tillader det. 

 

Ad 3  

Eventuelt.  Lys ved udenomsarealerne  blev endnu engang drøftet. Og problemet med at de 

2 toiletter i indgangsområdet ved omklædningsrummet lugter af urin, blev taget op. Det 

oplyses, at der 1 x dgl.gøres rent på klubbens toiletter og omklædningsrum. Hvordan løser vi 

problemet med lugten? 

 

Næste møde tirs. den 14.1.2014 kl. 16.30 

 

Referat Lotte Halleløv 

 

 


