
Referat 

Møde i Trivselsudvalget 

Sted: Mollerup Golf Club 

Dato: Torsdag, den 14. januar 2016, kl. 17.00 – 19.00 

Til stede: Niels Eilif Hansen (NEH), Kjeld Larsen (KL), Lotte Halleløv (LH), Erik Bendixen (EB), Larry 

Hansen (LAR), Niels Thyssen (thy)(ref.) 

Afbud: Linda Askjær 

Dagsorden:  

1) Golfens dag 

2) Store oprydningsdag 

3) Begynderarrangement 

4) Regelaften 

5) Andre aktiviteter til overvejelse 

6) Seminardag, den 30. januar 2016 

7) Klubbens hjemmeside, fremtidig udvikling 

8) Trivselsudvalgets præsentation på det kommende bestyrelsesmøde 

9) Medlemsmøde om banen, fredag, den 3. februar 2016 

10) Eventuelt 

Ad 1)   EB udarbejder køreplan for Golfens dag, den 17. april 2016 og tager kontakt til de 

medlemmer, der skal tage sig af de interesserede besøgende. NEH og thy planlægger 

information af offentligheden gennem følgende medier/kontakter: 

 Lokalbladet Kværnen 

 Skejby Erhvervsklub 

 Skejby Sygehus (personalenyheder!) 

 Plakater på skoler – indkøbscentre – o.l. 

 Annonce i lokalblad 

Thy kontakter de andre i bestyrelsen omkring udformning af prøvemedlemsskab og evt. brug 

af Spotdeal 

Ad 2) EB udarbejder program for dagen. Thy tager kontakt til greenkeperne, om det skal være den 

 12/3 eller den 9/4, jf. åbningsmatch den 2/4..  

 Det overvejes, om der skal bruges to dage (forår/efterår) 

Ad 3) Der planlægges med en aften, hvor nye medlemmer kan møde klubformænd og 

udvalgsformænd. Thy checker med bestyrelsen om den 13/4! 



Ad 4)  LH kontakter Merethe Grønvold, og der planlægges med en hyggelig aften med spisning 

m.m. omkring ultimo februar. 

Ad 5) Udvalget overvejer at kontakte udenlandske gæster og give dem mulighed for at spille golf 

(universitetets kontakt for udenlandske undervisere). Sagen tages op med bestyrelsen (thy) 

 Aarhus besøges af et betydeligt antal krydstogtskibe. Klubben kunne overveje at tilbyde 

besøgende en pakke med greenfee, udstyr, taxa, frokost og en golfmakker. Klubben beder 

manager kontakte Krydstogtsarrangementer om muligheden/interessen (thy) 

Ad 6)  Klubben står som formel arrangør af seminardagen. Thy og KL checker op med Simon m.m. 

Ad 7) NEH præsenterede en smart skabelon til ny og opdateret hjemmeside. Skabelonen er også 

velegnet til iPhone og iPad. Der arbejdes videre med modellen ud fra en forudsætning om, at 

data ikke må gå tabt ved en overgang til nyt system. 

 Hjemmesiden har som primært formål at informere medlemmer, herudover informere 

gæster og interesserede og eksponere sponsorer. Generelt er det udvalgets opfattelse, at 

den nuværende hjemmeside virker godt og er præsentabel. NEH og KL tager kontakt til Peter 

Bay om mulighederne. 

Ad 8) Thy præsenterer udvalgets aktiviteter på det næste bestyrelsesmøde 

Ad 9) Udvalget er formel arrangør af det kommende medlemsmøde, den 3. februar 2016 

Ad 10) Næste udvalgsmøde afholdes onsdag, den 18. maj kl. 17.00 – 19.00 

 

  


