
Trivsels- og kommunikationsudvalget 

Mødereferat nr. 29 

 

Referat af udvalgsmøde onsdag den 7. maj 2014 kl. 16.30 

Deltagere: Niels Thyssen, Erik Bendixen, Kjeld Larsen og Niels Eilif Hansen 

Fraværende: Lotte Halleløv, Nina Adsersen og Larry Hansen 

 

Formanden bød velkommen til udvalgsmødet og omtalte, at Larry Hansen indtræder i udvalget, men Larry 

kunne ikke være med til mødet og havde sendt afbud. 

 

1. Referat fra sidste møde 

Mødereferat nr. 28 fra udvalgsmøde den 2. april 2014 blev godkendt. 

 

2. Evaluering af Golfens Dag 

Enighed om, at Golfens Dag var forløbet godt og fuldt ud tilfredsstillende med 75 gæster og det bedst 

tænkelige golfvejr. Meget passende bemanding. 

Erfaringen er, at det er svært at få pressen i tale. Opbygning af gode pressekontakter er noget, der bør 

arbejdes med, så Mollerup Golf Club er med, når der skrives om golfsporten i Aarhus. 

Med hensyn til reklame for Golfens Dag har det været tilstrækkeligt med annoncering på hjemmesiden, i 

Nyhedsbrevet og ved mails til medlemmerne samt ved opsætning af plakater. Når antal gæster som i år kan 

opnås på denne måde, er der ingen grund til at bruge penge på annoncer. 

Der er aftalt omkring 15 prøvemedlemskaber i kølvandet på Golfens Dag, hvilket vurderes som værende 

tilfredsstillende. 

 

3. Sommergolf 

Sommergolf afvikles fem torsdage i juli med gunstart kl. 16.30 og efterfølgende fælles spisning. 

Deltagerpris: kr. 100,00, inkl. Spisning, ekskl. drikkevarer. 

 

Turneringsledere: 

3. juli: Kjeld Larsen og Kaj Aage Hoffmann (Greensome) 

10. juli: Winnie og Erik Bendixen (Højre/venstre stableford) 

17. juli: Anna Vestergaard? og      (Holdturnering med orange bold)  

24. juli: Larry Hansen? og            (Norsk stableford) 

31. juli: Ella og Niels Eilif Hansen (Texas scramble) 

 

4. Opera i engene 

Arrangementet vil ikke blive gennemført i år. 

 

5. Udvalgets arbejdsopgaver 

På næste møde drøftes en eventuel opdeling af udvalget i et trivselsudvalg og et kommunikationsudvalg. 

NEH udsender udkast til strategi til udvalgets medlemmer. 

 

6. Næste møde 

Næste møde afholdes tirsdag den 12. august 2014 kl. 16.30. 

 

7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

Mødet sluttede kl. 17.45 

 

Referent: Niels Eilif Hansen 

 


