
 

 

 

Referat nr 28 fra Trivsels-og Kommunikationsudvalgets møde onsdag d. 2.4.14 

 

Tilstede: Niels Thyssen, Niels Eilif Hansen, Kjeld Larsen, Erik Bendixen og Lotte Halleløv. 

Fraværende: Nina Adsersen 

 

Niels Thyssen bød, som ny formand for udvalget, velkommen til mødet og håbede på godt 

samarbejde. 

Dagsorden: 

 

Ad 1. En årskalender for udvalget – hvad skal vi nå at lave og hvornår (f.eks.Sommerbold?) 

Årskalenderen blev som følger (med mulighed for andre sociale arrangementer i 

vinter halvåret): 

- Golfens dag den 27.4.14  

- Sommergolf , 5 torsdage i juli   

- Et nedsat udvalg arbejder med projekt ”Opera i engene”, der afholdes d. 20.8.14 

- Evt opsamling for info til nye medlemmer, aug. 14 

- Klubarrangement oktober – evt. med ”Elvis” sang og musik (Lotte undersøger) 

- Jule-sangaften med kor og fællessang, dec. 14 (Lotte arrangerer) 

- Februar 2015, regelaften med Merete Grønvold 

- Marts 15, informationsaften for nye medlemmer . 

 

Ad 2.  Evt. supplerende nye medlemmer til udvalget - forslag 

 

- Udvalget enige om, at 1-2 nye medlemmer kunne ønskes. Vi undersøger hver 

især mulighederne. 

 

 



Ad 3. Skal Trivsels-og Kommunikationsudvalget være et udvalg eller kunne det være 

hensigtsmæssigt at dele det/lave et underudvalg. 

Udvalget enige om at udvalget deles i 2. Niels Eilif prøver at tale med allerede 

involverede i kommunikationsdelen, og evt. forsøge at få nye medlemmer med i et 

nyt udvalg. 

Ad 4.  Som nyt medlem mangler man ofte nogen at spille med. Kunne vi opfinde en model 

så nye medlemmer har let ved at finde nogen at spille med. 

Kan vi lave en ”Spiller-børs” på nettet? – med mulighed for at medlemmerne kan 

maile sammen og på den måde finde sammen? Niels Eilif undersøger mulighederne 

mht. hvad der kan lade sig gøre på nettet (klubbens hjemmeside).  

Ad 5. Klubbens aldersgennemsnit er meget højt – kunne vi gøre noget specielt for de unge 

i klubben, så de bliver. 

 Generel snak om unge/ældre klub-medlemmer. Der skal opfordres til, at de unge 

deltager mere i de sociale arrangementer. Niels vil tale med Marianne Magaard vedr. 

juniorerne. 

Ad 6. Planlægning og markedsføring af golfens dag, hvor flere udvalgsmedlemmer ikke er 

hjemme. 

 Erik, Niels Eilif, Niels, Søren (pro) m.fl. aftaler møde vedr. det praktiske. Flere har 

allerede meddelt, at de ønsker at tage en tørn denne dag, bl.a. på puttinggreen, par 

3-banen, byde velkommen etc. 

 Niels fremviste materiale vedr. golfens dag arrangementet, hentet på nettet. Kan vi 

selv lave flyers/lave forskellige links via klubbens hjemmeside for at opfordre til at 

folk kommer til en sjov og spændende golf-dag?  Niels arbejder videre med 

mulighederne, også mht. presseomtale. 

Ad 7. Næste møde 

 Næste møde aftalt til 7.5. 14 kl. 16.30 

 

Referat:  Lotte Halleløv 

      

   

 


