
 

 

Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 13 

Referat af udvalgsmøde onsdag den 22. juni 2011 kl. 16.30 i klubhuset 

Deltagere: Kaj Aage Hoffmann, Bent Kjeldsen, Hans Trautner og Niels Eilif Hansen  

Fraværende: Kirsten Siebert og Anna Vestergaard 

Formanden bød velkommen til udvalgsmødet. 

1. Referat af sidste udvalgsmøde 

Referat nr. 13 fra udvalgsmøde den 2. maj 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 arrangerer ”Sommergolf” fire torsdage i juli måned. Det skal være arran-
gementer, hvor alle medlemmer vil være velkomne, og hvor sommerhygge vil væ-
re i højsædet.  
 
Turneringslederopgaverne fordeles således: 
 
Trosdag den 7. juli 2011: Hans Trautner og Kaj Aage Hoffmann (Alm. stableford) 
Torsdag den 14. juli 2011: Kirsten Siebert og Niels Eilif Hansen (Texas Scramble) 
Torsdag den 21. juli 2011: Anna Vestergaard og Bent Kjeldsen (Orange-stableford) 
Torsdag den 28. juli 2011: Kirsten Siebert + Anna Marie Olesen (Parturnering) 
 
Spisning er aftalt med restauratøren (kr. 80,00), og turneringerne er udbudt på 
GolfBox. Niels Eilif rundsender mail til alle medlemmer med opfordring til at være 
med. 
 
Sommergolfturneringerne arrangeres med gunstart kl. 16.00 og afsluttes med fæl-
les spisning og præmieuddeling. Præmierne vil være meget beskedne. Der skal 
lægges vægt på, at det er sommerhygge-arrangementer til en fornuftig pris på kr. 
100,00, der dækker såvel turneringsfee som efterfølgende spisning. 

 
Møde for nye medlemmer: 



I lighed med sidste år indbydes nye medlemmer til et møde, hvor de kan få infor-
mation om, hvad de kan få ud af at være medlem i Mollerup Golf Club. På mødet 
skal repræsentanter for bestyrelse, udvalg og klubber i klubben fortælle om de 
mange muligheder for gode golfoplevelser. Mødet afholdes mandag den 29. august 
2011 efter samme dagsorden som sidste år. Øl/vand til mødedeltagerne. Niels Eilif 
sørger for at få indlægsholderne på plads og udsender indbydelser omkring 10. 
august 2011. 
 
Oprydningsteams 
Der er efterhånden flere områder omkring klubhus og bane, som skal holdes ved 
lige, specielt er der en del områder, hvor ukrudtet skal holdes væk, så vi efterhån-
den kan få mere finish over området. Arne Hansen har gennem mange år udført et 
stort arbejde, men arbejdsomfanget er stærkt forøget, og der er brug for flere 
hænder. Udvalget foreslår, at der søges etableret teams af frivillige, der hver får et 
område at holde i orden. Bent vil udarbejde en oversigt over relevante områder og 
skrive oplæg med opfordring til medlemmerne om at melde sig. Udvalgets initiativ 
skal koordineres med Arne Hansen og chefgreenkeeper Ulrik Sørensen. Niels Eilif 
indkalder til møde den 13. juli 2011.  
 
Medlemsmøder 

Udvalget vil i vintersæsonen fra 1. november til 31. marts invitere til 4 medlems-
møder.  
Den foreløbige plan er: 
November 2011: Bravo Golf Tour (Niels Eilif) 
Januar 2012: Mad og vin (Bent) 
Februar 2012: Regelaften (Kaj Aage) 
Marts 2012: Foredragsaften/golf koryfæ? (Hans) 
 
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: 
• Foredrag med golftemaer (Henrik Knudsen om livet som TV-reporter, en pro-

fessionel om livet på verdens golfbaner m.v.) 
• 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). 
• Vinsmagning. 
• Kunstudstilling (hvis det nye klubhus egner sig til det) med fernisering.  Gerne 

lokale kunstnere. 
• Kulinariske aftener, hvor Frank/Simon eller en inviteret kok byder på lækkerier. 



• Udflugter til fremmede golfbaner (på tværs af ”klubberne i klubben”) og med 
vægten på hyggeligt samvær mere end points og resultater. 

• Klubmatcher på tværs af generationer og på tværs af ”klubberne i klubben” og 
igen med vægten på det sociale mere end de sportslige præstationer.  En slags 
”træf nye klubmedlemmer under afslappede former”.  

 
6. Aktuel orientering fra bestyrelsen v/ Niels Eilif 

Ingen bemærkninger. 
 
7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 
 
Næste møde: 

Onsdag den 29. august 2011 kl. 17.30 

Mødet hævet kl. 17.30. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


