
Trivselsudvalget 

Mødereferat nr. 18 

Referat af udvalgsmøde onsdag den 11.april 2012 kl. 17.00 i klubhuset 

Deltagere: Kaj Aage Hoffmann, Erik Bendixen, Bent Kjeldsen, Kjeld Larsen og Niels 

Eilif Hansen  

Fraværende: Anna Vestergaard og Bo Pugholm 

Formanden bød derefter velkommen til udvalgsmødet og rettede en særlig velkomst 

til Erik Bendixen, som nyvalgt bestyrelsesmedlem står for området Information og 

Trivsel og derfor indtræder i Trivselsudvalget. Som bestyrelsesmedlem overtager Erik 

Bendixen samtidig formandsposten i Trivselsudvalget. 

Tove Vestergaard udtræder af Trivselsudvalget. 

1. Golfens Dag 

Kaj Aage gennemgik program og bemandingsplan for Golfens Dag den 15. april, hvor 

der er åbent hus fra kl. 10 til kl. 15. Der er briefing kl. 9.30. Niels Eilif sørger for nav-

neskilte, registreringslister, reklamemateriale mv. og sørger for at orientere om luk-

ning af driving range, putting green og Par 3-banen. 

 

2. Kommende arrangementer 

 

 Efter den vellykkede Store Oprydningsdag, hvor der blev ryddet op og gjort klar 

til sæsonen, blev gårdspladsens udseende igen drøftet. Udvalget henstiller til 

bestyrelsen, at der gøres rent i bedene og at de beplantes, hvis gårdspladsen 

ikke bliver lagt om i løbet af foråret. Det forventes at være muligt at få frivillige 

arbejdsgrupper til at klarer planteopgaven. Planterne må kunne genbruges en-

ten på gårdspladsen eller et andet sted, når gårdspladsen er lagt om. 

 

 Det nye plankeværk ved greenkeeperområdet skal males, når det bliver lidt 

varmere. Forsøges klaret med frivillig arbejdskraft. 

 

 4 torsdage i juli 2012: Sommergolf med følgende bemandingsplan: 

 

Torsdag den 5. juli: Kaj Aage Hoffmann og Kjeld Larsen (Foursome) 

Torsdag den 12. juli: Anna Vestergaard og Bent Kjeldsen (Orange-stableford) 

Torsdag den 19. juli: Winnie og Erik Bendixen (?) 

Torsdag den 26. juli: Ella og Niels Eilif Hansen (Texas scramble) 

 

3. Eventuelt 

 



Bos notat med idéer og overvejelser omkring kommende aktiviteter, som Trivselsud-

valget eventuelt kan tage fat på, drøftes på næste møde. 

 

Øvrige emner til næste møde: 

- sangkor 

- møde for nye medlemmer 

- vintersæson 2012-2013 

 

4. Næste møde 

13. juni 2012 kl. 17.00 

Mødet hævet kl. 18.00. 

Referent: Niels Eilif Hansen 


