
Trivselsudvalget 
 
Mødereferat nr. 19 
 
Referat af udvalgsmøde onsdag den 13. juni 2012 kl. 16.00 i klubhuset 
 
Deltagere: Anna Vestergaard, Kaj Aage Hoffmann, Bent Kjeldsen, Kjeld Larsen 
 
Fraværende: Niels Eilif Hansen, Bo Pugholm 
 
1. Nyt medlem af Trivselsudvalget  
Kaj Aage Hoffmann ønsker at udtræde af Trivselsudvalget efter en lang og aktiv tjeneste. 
Erik Bendixen kontakter Hans Trautner for en mulig kandidat fra torsdagsherrerne. 
 
2. Maling af plankeværk ved greenkeeperhus 
Erik Bendixen aftaler nærmere med Niels Eilif Hansen. 
 
3. Sangkor  
Ideen var, at medlemmerne kunne synge med på sangen til åbningsturneringen! 
Ideen bortfaldes og det foreslås turneringsudvalget, at finde en sang, som flere kender (I Østen stiger solen 
op el. lign. ) 
 
4. Møde for nye medlemmer 
I lighed med tidligere bør der sidst i august måned afholdes et møde for årets nye medlemmer, med indlæg 
fra bestyrelsen, udvalgene og "klubber i klubben"  
Erik Bendixen aftaler det nærmere med de involverede. 
Invitation skal udsendes omkring 13. august. Forslag til mødedato - mandag den 27. august. 
 
5. Sommergolf 
Bemandingen de 4 torsdage er: 

Torsdag den 5. juli: Kaj Aage Hoffmann og Kjeld Larsen (Greensome-stableford) 
Torsdag den 12. juli: Anna Vestergaard og Bent Kjeldsen (Orange-stableford) 
Torsdag den 19. juli: Ella og Niels Eilif Hansen (Texas scramble) 
Torsdag den 26. juli: Winnie og Erik Bendixen (Stableford men med skiftende partnere?) 

 
Turneringsformer :  http://www.danskgolfunion.dk/media_archived/3079527/kap%202.pdf 
 
Jf. erfaringer fra sidste år flyttes starttidspunkt til 16.30. EB ændrer i GolfBox. 
 
EB aftaler spisning (grill, buffet o.l.) med Simon og præmier med Søren. De enkelte turneringsledere afgør 
selv præmier (bolde, handsker o.l.) ud fra turneringens budget. 
Der udsendes mail til medlemmerne ang. sommergolf en uge før turneringerne (EB). 
 
6. Vinterarrangementer (1/11 - 31/3 ) 
 
I lighed med tidligere år, bør der arrangeres 4-5 aftener, hvor medlemmerne kan mødes omkring et tema 
og med efterfølgende let traktement. 
Trivselsudvalget lægger op til, at udbrede kendskabet til hinanden, hvorfor vi vil bede "klubber i klubben" 
tage hver et arrangement. Trivselsudvalget gentager regelaften i februar, og er gerne medvirkende i øvrige 
arrangementer. 
 
 



Ideliste: 

 Elitens erfaringer fra Elitedivisionen, evt. krydret med Knud Storgaards oplevelser som pro. 

 Bankospil 

 Introduktion til bridge (forstå grundregler ) 

 Temaaften - præsentation af et land i ord og smag 

 Erhvervsklubben - sponsorpræsentation 

 Galleriaften - gerne lokale og medlemmer 

 Tapas aften - krydret med tilberedningsfif  
 
7. Evt. 
- Frivillige arbejdsgrupper. EB følger op på, hvem der pt. er i hvilke grupper, hvem de samarbejder med i 
klubben og søger nye medlemmer til andre nødvendige opgaver. Koordineres med øvrige udvalg. 
Det tages ligeledes op, hvordan "store oprydningsdags" gennemførte opgaver ikke forfalder. 
- De mange nye (enlige?) begyndere/ prøvemedlemmer savner tilsyneladende kontakter i klubben fra 1. 
træning til "bestået prøve". EB tager det om med MM. 
- Kan "klubber i klubben" ikke lave tællende turneringer (de nye handicapregler). EB tager det op i 
bestyrelsen. 
- Er det tid at genoptage "Mortens-turnering" og "Juleturnering"? EB bringer det videre til 
turneringsudvalget. 
- Der savnes en oversigt over, hvilke tiltag/ opgaver der er vedtaget, men afventer økonomi el. andet. 
Kunne reducere rygtedannelser/ misforståelser. 
 
8. Næste møde 
  
22. august 2012 kl. 16.30 
 
Mødet hævet kl. 17.30 
 
Referent: Erik Bendixen 
   
   
 
 
 
 

 


