Møde i trivsesludvalget den 21.-8.-17
Til stede var: Martin Have, Dorte Grau, Erik Bendixen, Lisbeth Dalgaard, Kirsten Ebert
Dagsorden
1. Virksomhedsplan. Til orientering.
2. Klyngemodellen. Til orientering.
3. Oplæg til manual for Trivselsudvalget.
4. Fordeling af opgaver for hele året.
5. Vinter events i klubben, brainstorming
6. Opsamling, løst og fast.
1. Der blev taget udgangspunkt i afsnittet om trivselsudvalget. Der var enighed om
at beskrivelsen af udvalgets arbejde skal afspejle det faktiske arbejde. Gammel
beskrivelse (den på hjemmesiden) foretrækkes.
2. Klyngemodellen blev gennemgået. Hans Martin er udvalgets kontaktperson til
bestyrelsen.
3. Udvalgets manual blev gennemgået. Manualen vil blive justeret løbende, som
udvalget bliver klogere på de forskellige arrangementer. Det blev nævnt, at
udvalget ikke har et budget. Alle arrangementer skal som udgangspunkt være
selvdækkende med undtagelse af:
○ Store oprydningsdag, hvor klubben afholder udgifterne
○ Golfens dag, hvor klubben ligeledes afholder udgifterne
4. Faste arrangementer blev gennemgået
○ Sæsonstarts aften: Det blev foreslået at lave et ‘Er du klar til den ny
sæson-arrangement’. En udvidet regelaften, der både indeholder
regelundervisning og strategi i ens eget golfspil. Kirsten tager kontakt til Merete
Grønvold og Matias Boksa. Samtidig høres Peter, Golf Pit, om han kan være
interesseret i at åbne shoppen i den anledning.
○ Golfens Dag: Dato er fastsat fra DGU til 2018-04-22. Tovholder er ikke sat endnu
○ Store oprydningsdag. Dato sættes senere - til omkring en uge før åbningsmatch.
Ultimo februar fastsættes dato endeligt. Tovholder er ikke sat endnu.
○ Julehygge: Arrangementet er aflyst da der sidste år var meget lav tilslutning.
5. Følgende ideer blev gennemgået:
○ Vinaften - udvalget undersøger muligheder
○ Musikaften - udvalget undersøger muligheder
○ Naturvandring på banen. Dette kan både være med en kommunal
naturvejleder eller en privat. Dorte spørger Steen Christensen. Gerne arrangement
med børn – evt. med kakao og boller (eller andet) efterfølgende.

6. Opsamling
○ International community day - evaluering:
○ Trivselsudvalget blev via mail holdt orienteret om planlægning af denne event,
som dog ikke var i vores regi. Men da der manglede hænder, mødte vi 2 op fra
udvalget. Der manglede tydeligvis en tovholder: Hvem skulle byde velkommen?
Der var ikke helt styr på hvornår vi skulle i gang med de forskellige aktiviteter og
hvornår vi skulle på par-3 banen. Meget hvilede på de 2 pro’er. Ingen havde
bestilt kaffe og kage til deltagerne.
○ Derfor fremstod arrangementet íkke så professionelt, som det kunne blive. Lyn
fra International Community og HC (som kom til afslutningen) besvarede
spørgsmål, som deltagerne havde. Bedre forberedelse mellem alle parter vil
forbedre arrangement. Deltagerne var meget engagerede selvom vejret var
meget skiftende. Det var svært at få dem med ind bagefter da de hellere vil blive
ved med at spille.
○ Fremsat ønske om en klub-kalender på hjemmesiden, hvor alle aktiviteter kan
ses. Kirsten kontakter Niels-Eilif om mulighed.

