
Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 17 

Referat af udvalgsmøde tirsdag den 28. februar 2012 kl. 16.30 i klubhuset 

Deltagere: Kaj Aage Hoffmann, Tove Vestergaard, Bent Kjeldsen, Anna Vestergaard, 

Bo Pugholm, Kjeld Larsen og Niels Eilif Hansen  

Mødet startede med at gøre klublokalet klar med 125 stole til aftenens arrangement. 

Formanden bød derefter velkommen til udvalgsmødet og rettede en særlig velkomst 

til Bo Pughom og Kjeld Larsen som nye medlemmer af Trivselsudvalget 

1. Siden sidst 

Regelaftenen med Merete Grønvold fik et vellykket forløb med ca. 65 deltagere. Re-

gelaftenen bør være en årligt tilbagevendende begivenhed. 

 

Antal tilmeldinger til aftenens arrangement har været overvældende, og mange har 

valgt at benytte sig af Simons tilbud om at spise før mødet. Udvalget henstiller til be-

styrelsen, at der etableres mulighed for at benytte et stort lærred i klublokalet. Med 

mange deltagere er der behov for det, hvis alle skal have mulighed for at se præsen-

tationer på lærredet. 

 

Tove oplyste, at hun har tilmeldt klubben til Golfens Dag og anmodet bestyrelsen om 

at deltage, ligesom omkostningerne er med i budgettet. Banen er ligeledes lukket den 

24. marts, hvor Store Oprydningsdag er planlagt gennemført. 

 

2. Kommende arrangementer 

 

 Store oprydningsdag, 24. marts 2012: Bent og Niels Eilif holder snarest muligt 

møde med Dorte Grau og Ulrik Sørensen for at drøfte arrangementets indhold 

og gennemførelse. Der skal være tilstrækkeligt med arbejdsopgaver. Niels Eilif 

aftaler mødedato. 

 

Gårdspladsens udseende blev drøftet. Hvis gårdspladsen ikke bliver lagt om i 

løbet af foråret, bør bedene på gårdspladsen ryddes og tilplantes med sommer-

blomster. Det forventes at være muligt at få frivillige arbejdsgrupper til at kla-

rer planteopgaven. Måske kunne Plantoramaturneringen afvikles uden uddeling 

af præmier, således at vinderne donerer Plantorama-præmierne til udsmykning 

af gårdspladsen. 

 

 Den 15. april 2012 afvikles Golfens Dag. Kaj Aage Hoffmann er ved at have 

planen klar. Skal have aftalt nærmere med klubbens nye træner, Søren Jensen. 

 



 4 torsdage i juli 2012: Sommergolf. Planlægges gennemført efter samme model 

som i 2011. Der skal være to turneringsledere til hver torsdag. Bemandingsplan 

aftales senere. 

 

3. Eventuelt 

 

Bo fremlagde notat med idéer og overvejelser omkring kommende aktiviteter, som 

Trivselsudvalget eventuelt kan tage fat på. Vil blive taget op på kommende møder, 

hvor program for kommende aktiviteter skal drøftes. 

 

4. Næste møde 

Ikke planlagt. Niels Eilif indkalder. 

Mødet hævet kl. 18.00. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


