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Driftsområdet
Baneudvalget
Banen har i en stor del af sæsonen vist sig fra sin rigtig flotte side men så sandelig også fra
den mere udfordrende side i forbindelse med det ekstremt våde vejr, vi har oplevet i store
dele af efterår og vinter.
Banelukning har været påkrævet i starten af 2020 for at skåne græsset, et tiltag vores kolleger i Kalø og Aarhus og mange andre klubber også har tyet til.
Buggy forsøget, besluttet på sidste års generalforsamling med vinterkørsel, er ikke gennemført på grund af det våde vejr og gentages derfor i 20/21.
Trods omstændighederne med skiftende vejrlig er det lykkedes Greenkeeper teamet at
holde et højt fagligt niveau på vedligeholdelsen af banen - tak for det.
Den seje rough i foråret gav anledning til indførelse af permanent ændring af klippehøjden, hvilket de fleste har bifaldet.
Et forsøg med robotklipning af fairway på hul 1 fortsætter i den nye sæson, så vi kan samle
flere erfaringer med denne teknologi.
Vi har ved annoncering skærpet medlemmernes opmærksomhed på at beskytte greenkeeperne mod flyvende bolde – vi vægter deres sikkerhed højt og beder alle medlemmer om
altid at vise det nødvendige hensyn.
En masterplan for hele banen er på ønskelisten, så vi får mere systematik i banens udvikling, og der kan investeres målrettet i en løbende opgradering af bane og banelayout.
Afslutningsvis er processen med etablering af egen brøndboring - et økonomisk og fordelagtigt grønt initiativ - langt fremme og skal gerne blive fuld implementeret i indeværende
sæson.
Erwin Berngruber, Fmd. f. Baneudvalget.

Ejendomsudvalget
Der er blevet indrettet velkomstområde og reception i det tidligere turneringslederrum og
foyeren. Et stort ønske om at få sekretariatet ned i stueetagen er dermed imødekommet.
Turneringslederrummet er flyttet til det tidligere hul 19.
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Der er blevet foretaget energi eftersyn af MGC, i forbindelse med projekt grøn omstilling,
som indebærer planer om solceller m.v.
Der er foretaget algebehandling af tagene på MGC.
Der er foretaget oprydning i kælderen – det var tiltrængt.
Og så har vi fået installeret en ny elmåler til køkkenet, så vi kan se, hvad køkkenets strømforbrug er.
Erik Bech Nielsen, Fmd. f. Ejendomsudvalget.

Restaurantudvalget.
Da bestyrelsen ultimo 2018 besluttede, at Mollerup Golf Club skulle drive egen GolfCafé &
Restaurant frem for at bortforpagte cafe og restaurantdriften, påtog klubben sig både en
stor og ny opgave, men også en stor og betydelig udfordring.
Restaurantudvalget blev etableret ultimo april, som et rådgivende og koordinerende organ for bestyrelsen med følgende formål: Det er restaurantudvalgets formål inden for det
godkendte budget og i et tæt samspil med klubbens F&B manager at tilstræbe en profil for
Mollerup GolfCafé & Restaurant, der så vidt muligt er i overensstemmelse med de ønsker
og forventninger, som medlemmer og gæster har til MGC&R’s leverancer af mad, drikkevarer, kvalitet, service, åbningstider m.m.
Restaurantudvalget har afviklet tre møder i perioden maj – juli, hvor der har været fokus
på drift, markedsføring og kommunikation, men der er fortsat plads til betydelige forbedringer.
Udvalget har udarbejdet en Plan 2019 for det ”fysiske” og personalemæssige behov og en
Plan 2019 for udvikling af GolfCafé & Restaurant, der har fungeret som afsæt for de justeringer og ændringer, der løbende er gennemført i 2019 bl.a. vedrørende åbningstider, bemanding, serviceniveau, cafeens og restaurantens produkter, herunder kvalitet og prissætning samt renovering og indretning af café og restaurant.
Der er anskaffet et kasse-og bogholderisystem, der giver mulighed for eksakt at se hvilken
omsætning, der time for time har været på hvilke produkter. Dette analyseværktøj er i høj
grad forudsætningen for, at der kan sikres rentabilitet i forholdet mellem åbningstider for
café og restaurant sammenholdt med den nødvendige og tilstrækkelige bemanding af café
og restaurant.
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Gennem 2019 har der været både ris og ros til café- og restaurantdriften, begge dele berettiget, sådan er det bare at drive café og restaurant. Det er restaurantudvalgets meget
klare oplevelse, at det er afgørende vigtigt, at der sikres forventningsafstemning mellem
det produkt, som MGC&R leverer og det medlemmer og gæster forventer at modtage.
Dette er bestemt ikke let og det vil til stadighed være en udfordring, der skal være fokus
på.
MGC har så store og gode fysiske faciliteter, at der skal være fokus på afvikling af selskaber og konferencer m.m., for at sikre rentabiliteten af den store investering klubben påtog
sig, da den bygge det nye klubhus.
Restaurantudvalget udarbejdede medio 2019 et notat om fordele og ulemper ved at drive
café og restaurant dels i foreningsregi og dels i regi af en forpagter. Notatet blev udarbejdet med assistance dels fra Horesta (Brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet) og dels fra ekstern konsulent med mange års erfaring indenfor hotel- og restaurantdrift. Notatet og en lang række analyser af driftsøkonomien er lagt til grund for beslutningerne om den fremtidige drift af MGC&R.
Det er restaurantudvalgets opfattelse og i øvrigt også bestyrelsens, at det er et betydeligt
aktiv for de ca. 1100 medlemmer og et stort antal gæster, at klubben har et bemandet
café- og restaurant miljø med mulighed for at nyde mad og drikke samt hyggeligt socialt
samvær efter en runde på golfanlægget. Det er i den grad et aktiv, som restaurantudvalg
og bestyrelse vil arbejde hårdt for at sikre fremadrettet, men det kræver samtidig også
medlemmernes fulde opbakning.
Husk det er din egen café og restaurant. Brug den til gavn og glæde for både dig selv og
klubben.
Gert Nielsen, fmd. f. Restaurantudvalget

Erhvervs- og sponsorudvalget
Udvalgets arbejdsområde er sponsorater, greenfee, company days, events og branding.
Desuden hører Business Club’en – vores erhvervsnetværk – under udvalget. Udvalget har
holdt 7 møder siden sidste generalforsamling. Mødereferater offentliggøres ikke, da de
kan indeholde forhandlingsstof. Desuden har udvalget deltaget i DGU’s kursus for sponsorarbejde.
Udvalget har i det forløbne år hovedsageligt arbejdet med følgende temaer:
o Hvordan kan vi sammensætte sponsorpakkerne, så de bliver mest muligt attraktive
for sponsorerne og håndterlige for os selv?
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o
o
o
o
o

Hvordan sikrer vi procedurer ifb. sponsoraternes indgåelse – eksponering mv.?
Justering af greenfee priser mv.
Strategi, handlingsplan og årshjul.
Branding
Arrangementer for Business Club’en.

Hvad angår sponsorater kan vi glæde os over en lille fremgang, idet vi havde budgetteret
med 450 t.kr. og landede på 505 t.kr.. Det nævnte beløb dækker betalte sponsorater. Desuden har vi samarbejdsaftaler – såkaldte barteraftaler – med en række virksomheder, hvor
vi får en pæn rabat. Det er svært at regne ud præcist, hvad det er i kroner og ører, men et
bud er i omegnen af 300 t.kr. Både gentegning og nytegning af sponsorater ser ud til at gå
fornuftigt.
Greenfee indtægterne har skuffet i 2019. Selvom vores bane i 2019 det meste af året har
stået rigtigt flot, har vejret ikke været med os. Et af de vådeste år i Danmarkshistorien kan
aflæses i greenfee indtægterne. At klubben nu driver restauranten selv giver os nogle andre muligheder for at skrue greenfeepakker sammen, og det afprøvede vi med succes i
juli.
Business Club’en har nu 34 medlemmer. Busines Club’en har bl.a. været på tur til Himmerland og desuden har der været golfarrangementer i klubben. En aktiv Business Club er en
væsentlig faktor for at tiltrække og fastholde sponsorer. Derfor vil vi også i 2020 arbejde
intensivt med at gøre Business Club’en stærkere.
Det er selvfølgelig først og fremmest manageren, der laver det praktiske arbejde, som skal
have æren. Men også stor tak til det øvrige udvalg: Allan Jensen, Peter Aagaard, Anette
Balshøj, Patrick Czyz, Kurt Hundebøll og Niels Balshøj.
HC Ralking, Fmd. for Erhvervs- & sponsorudvalget udvalget

Marketingsudvalget
I marketingsudvalget har der i det forgange år arbejdet med, hvordan den fremtidige markedsføring for Mollerup Golf Club skal ske. Der er lavet undersøgelser fra DGU, som viser
at Facebook er et meget brugbart medie, og som Mollerup Golf Club vil bruge yderligere
fremover.
Der vil blive lavet tiltag i samarbejde med rekruttering og fastholdelse for at bistå dette, og
på bedste vist få Mollerup Golf Club til at være stærkere til næste år.
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Patrick Czyz, Fmd. for Marketingsudvalget

Sportsområdet
Turneringsudvalget
Der blev udarbejdet kalender/turneringsoversigt for 2019 med input fra Damarksturneringen, interne turneringer og K-i-K som blev godkendt i januar 2019, se evt. hjemmesiden.
Der blev holdt møde i februar i turneringsudvalget hvor turneringsbetingelserne blev revideret og lagt på hjemmesiden samt vejledning v/turneringer blev gennemgået og revideret ”hvem gør hvad v/en turnering”.
Lørdag d. 13. april havde vi Nordea åbningsturnering med 108 deltagere samt besøg af
Mollerup kor og standerhejsning, det var en fantastisk dag med sol, dog kold vind, så stor
tak til Arne Frøkjær fra Nordea.
Lørdag d. 11. maj havde vi Plantorama turnering med 79 deltagere, det var en super dejlig
dag med sol og mange blomster, stor tak til Søren fra Plantorama.
Grundlovsdag havde vi World golfers Championship i Mollerup Vindere Louise, Gerner,
Helmut, Peter alle fra Mollerup golf club og Anders fra Viborg, det var et fantastisk vejr og
vi fik en rigtig god feedback fra arrangør, så vi regner med at tage den ind i programmet
næste sæson.
Mandag d. 10. juni havde vi MItGolfUdstyr Pinseturnering med 108 deltagere, ny turnering
med dejligt vejr, bøf og vin, to go’ poser, utrolig hyggelig dag, stor tak til Anders og Martin
fra MitGolfUdstyr.
Søndag d. 11. august havde vi Carlsberg turnering med 80 deltagere i sol og blæst, stor tak
til Carlsberg.
Klubmesterskaberne 2019 blev afviklet i weekenden 24-25 august i det flotteste vejr, stort
tillykke til alle klubmestrene samt en stor tak til sponsor Handelsbanken samt Merete og
Hanne for det store arbejde med at få afviklet turneringen.
Søndag d. 22. september havde vi afslutningsturnering med 72 deltagere og vi startede
morgenen med tåge, men det fik solen hurtig brændt væk og vi havde det flotteste vejr og
gode scores og stor tak til sponsor Mollerup golfcafe og restaurant samt MitGolfUdestyr
for klappe præmier.
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Regionsgolf:
Der blev indstillet til bestyrelse 9 hold til 2019 i regionsgolf og som blev godkendt i januar
2019, se evt. hjemmesiden
Der blev lavet en forretningsplan for regionsgolf i Mollerup Golf Club i samarbejde med
næstformand Gert Nielsen og som blev godkendt i februar 2019, se evt. hjemmesiden.
Placeringer i de 9 puljer forår 2019:
A 2. plads
B 4. plads
C 3. plads
Senior A 3. plads
Senior B 3. plads
Veteran A 3. plads
Veteran C gr. 12 1. plads og blev slået ud i 1/8 finalen
Veteran C gr. 13 2. plads
Super veteran B 1. plads, vinder af vest mesterskaberne.
Super veteran B bliver runner up i landsfinalen mod Søllerød 2-9.
Dorte Bager, Fmd. f. Turneringsudvalget og Regionsgolfkoordinator.

Eliteudvalget
2019 blev et blandet år for eliteafdelingen, men overordnet godt.
Eliteafdelingen bestod i 2019 af 2 damehold, 3 herrehold, 1 seniorhold og nyoprettet i
2019 et veteranhold.
Som tidligere år startede vi sæsonen tidligt med indoor træning i Hørning og efterfølgende
træningslejr i Gut Kaden sidste weekend i marts.
Vi kunne så desværre ikke deltage i ”Store Oprydningsdag”, men påtog os så opgaven med
at male hegnet ved drivning range hen over sommeren.
På træningslejren blev der spillet fra tidlig morgen til aften, 2 runder om dage, så der
kunne komme nogle runder i benene inden sæsonstart.
Vores Santander pigehold formåede at blive i Santander divisionen, men 1 division tabte
desværre puljen og rykker ned i 2. division i 2020. Holdene var desværre plaget af en del
skader i den sidste spille-weekend.
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Vores 1. samt 3. division herrer forblev i deres puljer, mens vores 5 division hold rykkede
op i 4 division, og i sikker stil.
Senior og veteran hold forblev også i deres respektive puljer.
Flere af holdene var tæt på at blive puljevindere, så der er stort håb for 2020.
Individuelt kan nævnes om vores unge spillere:
Jakob Sejr er en del af landsholdet udviklingstrup.
Frederiks Sejr kom via en topplacering i elitetour (top 5) – på verdensranglisten for amatører.
Blev nr. 2 i Varderama Open, nr. 3 i Cobra Puma Open, nr. 5 i sæsonfinalen på herre elitetour finalen. Spillede kvalifikation til Nordic League og blev nr. 7 og kvalificerede sig til final
Stage, hvor han blev nr. 3 og sikrede sig kategori 7 medlemskab. Året sluttede med en turnering i Abu Dhabi hvor man kunne vinde en adgang til Europa tour turneringen i januar.
Frederik blev en flot nr. 7.
Frederik spillede 11 turneringer i dk 2019 – missede 3 cut og var i top 10 i resten.
Mads Røddik startede 2019 med 3 missede cut, men kom så hurtigt efter det og fik bl.a.
en anden plads i Turkish International Amateur Open Championship og DJGA Masters. Resten af hans turneringer blev sluttet i top 30.
Mads er blevet optaget på college i USA, han har dog ikke valgt hvilket endnu og rejser afsted for 4 år her sidst på sommeren.
Derudover har vi flere spillere som træner ihærdigt både i klubben og på diverse. Golf efterskoler, og som vi helt sikkert kommer til at høre mere om i fremtiden.
Ulla Köpfli, Fmd. f. Eliteudvalget

Regel- og handicapudvalget
Hermed års beretning 2019 fra regel og handicapudvalget.
1. Udvalgets opgave i 2019 var at implementere de nye golfregler, samt E5 / cirkelreglen for klubbens medlemmer ved medlemskurser og opslag i velkomstområdet/startområdet. Vi har afholdt medlemskursus d. 9/1 og d. 16/1 2019 med god
hjælp af Merete Grønvold og Peter Thomsen.
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2. Der har været fulgt op på lokalregler med ændringer samt de midlertidige
Lokalregler med ny skrift på scorekortet og opslag i start / velkomstområdet.
3. 18/3 og 26/3 er der afhold medlemsmøde med (Peter Thomsen) angående nye
handicap og lokalregler. Herunder blev E 5 / cirkelreglen også forklaret.
4. Vi har i samarbejde med baneudvalg og bestyrelse også oplyst for medlemmerne
om de nye baneændringer med de nye strafområder (røde pæle), samt sløjfningen
af bunker på hul 10 og 8. Det var vigtigt at baneændringerne blev forstået, med en
forklaring hvorfor ændringer blev lavet. Det er med det meste af ændringerne begrundet i sikkerheden på banen, den nye E5 regel og sammenholdt med det nye
begreb READY GOLF. Altså med andre ord et bedre flow på banen til gavn for golfspillet.
PS. (ikke uvæsentligt) Jeg har fra alle i klubben fået god hjælp, med godt humør og
samarbejdsvilje, og kan sige at opgaverne blev løst i god klubånd.
Tak til Merete Grønvold, Peter Thomsen, baneudvalg og bestyrelse.
For 2020 har jeg personligt en del udfordringer og opgaver som jeg er nødt til at
fokusere på. Derfor ser jeg mig nødsaget til at stoppe med at være formand for regel og handicap udvalget. Det har været spændende og lærerigt, og jeg håber at
min efterfølger vil påse at arbejdet fortsætter. Der er altid noget der måske kan
blive bedre for klubben, det er bare med at få ideerne til det.
Lykke Til og Mange tak til jer alle sammen.
Mogens Jessen, Fmd. f. Regel- og handicapudvalget.

Rekrutterings- fastholdelses- og medlemsområdet
Begynderudvalget og mentorerne
På landsplan mister golfklubberne i gennemsnit 10-12% af medlemmerne og Mollerup er ingen
undtagelse. Det er derfor vigtigt, at Mollerup til stadighed er i stand til at tiltrække nye medlemmer, og begynderudvalgets opgave er at stable tilbud på benene som først kan tiltrække helt nye
spillere til klubben og dernæst også formår at få de nye integreret og fastholdt i klubben.
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Mollerup deltog også i år i golfens dag, desværre fik vi ikke det ønskede resultat ud af det, da vi
kun fik tegnet 3 medlemsskaber ud af de ca 60 deltagere der mødte frem. Vi må desværre erkende, at vi ikke gjorde det godt nok
Derfor har der i samarbejde med trivselsudvalget og klubbens pro været arbejdet intenst på at få
et meget bedre resultat ud af golfens dag i 2020. I den forbindelse vil jeg gerne opfordre klubbens
medlemmer til at hjælpe os med at markedsføre dagen og opfordre familier, venner og naboer til
at møde frem, så de kan blive introduceret til golfspillet og blive medlem i Mollerup.
Vi kan se, at der er flere og flere, som ønsker at kunne tage golfkørekortet hen over en weekend i
stedet for at gennemføre en prøveforløb over 2 måneder. De nye medlemmer, vi har fået 2019,
har for langt størstedelens vedkommende taget golfkørekortet ved at gennemføre et weekendkursus. Vi har derfor planlagt endnu flere weekendkurser i 2020.
Vi forsøger at få en mentor tilknyttet de nye medlemmer, så de altid har en som de kan henvende
sig til hvis de har nogen spørgsmål, og som også kan spille et par runder med dem. Vi kan sagtens
bruge endnu flere mentorer, så hvis der er nogen der har lyst til at bidrage, så skal I ikke holde jer
tilbage.
Herudover har vi vores traditionelle onsdagsturneringer, og som takket være en række engagerede frivillige turneringsledere bliver gennemført hver onsdag i sæsonen. Vi har fastsat et max på
48 deltagere i den enkelte match. I 2019 deltog i alt 1219 i sæsonens 29 matcher hvilket giver et
gennemsnit på godt 42 til hver match. Heldigvis har vi ikke skullet aflyse en eneste match gennem
sæsonen og flere gange i højsæsonen har vi været nødsaget til at sende et par bolde ud på den
sløjfe, hvor der ikke blev spillet match.
Herudover har der været afholdt 2 venskabsmatcher med Silkeborg, hvor hver klub møder med 15
nybegyndere til en match i henholdsvis Mollerup og Silkeborg. Og i 2019 havde vi den store glæde
at Mollerup vandt matchen både i Mollerup og i Silkeborg.
Begyndermesterskabet blev afviklet den 29. september og årets begyndermesterskab blev vundet
af Rasmus Gregersen. Samtidig modtog Sven Erik Have fortjenstpokalen for sin store arbejdsindsats i begynderregi.
Aktiviteterne i klub 37 er også fortsat undervisning hver tirsdag, som klubbens pro har stået for.
Efter en evaluering af hele setupet omkring klub 37, mener vi det kan gøres bedre og der er derfor
udarbejdet en plan for at gøre det endnu mere attraktivt at deltage i klub 37 i 2020. Vi håber at
det vil kunne medvirke til at få ikke så erfarne spillere endnu bedre integreret i klubben.
Til slut en stor tak til alle de frivillige, som gør det muligt at give vores begyndere disse tilbud.

Anton Sønniksen Fmd. f. Begynderudvalget.
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Juniorudvalget
2019 var et spændende år for juniorafdeling i Mollerup. Et år hvor der blev skiftet kraftigt
ud i juniorudvalgt, men nærmest nye folk på alle poster.
Juniorafdeling var i en mærkelig tilstand, uden konkrete initiativer og forventninger.
Så det nye udvalg havde helt fri ramme at udfolde sig på.
Et nyt tiltage var dog sat i gang, i form at Mollerup Tiger. Det var Anders Leth fra shoppen,
der tog rolles som Tigers træning.
Det har været en succes, set i lyset af at der var næsten 40 børn igennem Tiger i løbet af
2019.
I 2020 får Anders hjælp af Dora samt forældre til børn på Tigers træningen, så vi håber
meget at trenden kan fortsætte og vi på den måde, kan skabe et solidt fundament for juniorafdelingen i Mollerup.
For den almindelig juniortræning har 2019 været et år, hvor vi skulle samle trådene og
finde ud af hvor vi stod. Da der ikke var nogle rammer, initiativer eller planer fra 2018 vi
kunne arbejde videre fra, så skulle vi først have styr på det.
I 2019 afholdte vi bland andet en distriktsturnering, hvor 110 unge spillere prøvede kræfter med Mollerup. Det var en god dag med mange glade unge golfspillere.
Vi ser frem til 2020 hvor vi har fået lagt klare planer for opstart, træning, træningslejr, turneringer for alle vores unge spillere.
Så vi er klar til en god 2020 sæson i Mollerup.
Thomas Bording, Fmd. f. Juniorudvalget

Trivselsudvalget
1. februar startede året med en succesfuld aften med rockmusikeren Peter Viskinde. Der
var 110 deltagere til en meget festlig aften.
31. marts var der Store Oprydningsdag, hvor ca. 60 deltagere stillede op i arbejdstøj og
godt humør. Efter endt arbejde var der en 9. hullers match. Det var 10 færre end året før.
Men vi fik vist klaret dét, som Greenkeeperne havde sat på ønskelisten.
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28. april, Golfens Dag. 28 frivillige deltagere og heraf 7 eliter hjalp med det praktiske omkring at få afviklet alle event-posteren for de interesserede besøgende.
23. juni, Sct. Hans aften med en 9 hullers 3 kølle match om eftermiddagen, efterfulgt af
grillmad og god stemning på terrassen i det meget flotte sommervejr. Afslutning med
stemningsfyldt fakkeltog til bålet, hvor der blev serveret et glas boblevand. 50 deltagere
Sommergolf i juli måned med ikke helt så mange deltagere, som vi plejer at have. Derfor
måtte vi også aflyse én af turneringerne.
10. november. Mortens aften. 28 deltager til en lille 9. hullers – 3 kølle match efterfulgt af
dejlig andesteg i cafeen.
Kirsten Ebert, Fmd. f. Trivselsudvalget

Baneservice
De 5 medlemmer i baneservice, gjorde i endnu en sæson, et godt arbejde…også selvom de
skulle holde vagten i ikke alt for godt vejr. Det vådeste efterår i mange år.
I 2019 koncentrerede de sig igen om at være på 1. tee sted og hjælpe folk med at komme
ud til tiden, samt pakke spillerne i 4 bolde. Dette også specielt i boldrenden. Det var med
til at give et bedre flow på banen i spidsbelastningerne.
Vi oplevede at gæster og spillere følte sig godt modtaget og hjulpet.
Der blev også foretaget en del kontrol på banen og drivingrange, stikprøver på alle ugens
dage.
Baneservice ønsker alle en god sæson 2020 og vi ses der ude.
Ulla Køpfli, Fmd. f. Baneservice

Kommunikationsudvalget
I kommunikationsudvalget har det i det forgange år været arbejdet og tænkt meget på en
opdatering af vores hjemmeside samt hvordan fremtidige interne nyhedsbreve bør være.
Der vil det kommende år forsat arbejdes på ny hjemmeside, og nyhedsbrevene vil fremadrettet også blive tilpasset for at skabe mere synlighed for aktiviteter i Mollerup Golf Club.
Patrick Czyz, Fmd. for Marketingsudvalget
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Frivillige
Vi har øget antallet af frivillige hen over sæsonen og kan glæde os over, at vi kan mønstre
mellem 30-35 frivillige hen over hele året. Det løfter det generelle serviceniveau på baneog udendørsarealer – stor tak til alle frivillige for den indsats, I gør en forskel.
Vi kan nemt bruge flere hænder og vil igen i år sende besked ud til alle medlemmer om
muligheden for at gøre en frivillig indsats til gavn for klubben. Vi har på hjemmesiden beskrevet de nuværende opgaver og forventet tidsforbrug, så nye frivillige kan orientere sig
om mulighederne, inden man tilbyder sig.
Det sociale fællesskab og oplevelsen af at være med til at gøre en forskel håber vi kan tiltrække endnu flere frivillige. Uden frivillige kan vi ikke påregne at holde et højt serviceniveau, uden at det vil påvirke kontingentet i opadgående retning.
Erwin Berngruber, koordinator af frivillige
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