
Beretning Holstebro Golfklub 2020. 

Kære medlemmer vi kan nu se tilbage på et godt år for Holstebro Golfklub. Men 

samtidig må man sige at det har været et meget atypisk år. 

Vi er samlet her i aften til vores årlige ordinære Generalforsamling. Det er dog under 

nogle særlige restriktioner, på grund af Corona Pandemien. Netop dette har 

udfordret Golfklubben de sidste næsten 9 måneder. Der har været mange ting der 

skulle overvejes for at få dagligdagen til at fungere i vores golfklub. Det har dog også 

haft en del positive indvirkninger på vores Golfklub. Her tænkes på øget 

medlemstilgang samt en stigning i Greenfeegæster. 

Vores statsminister lukkede Danmark ned d. 11.marts. Og det fik fra dag et 

betydning for golfklubben. Dansk Golfunion anbefalede at golfklubberne lukkede 

ned for spil. Vi valgte i bestyrelsen at følge denne opfordring. Der var enkelte baner 

der valgte ikke at følge denne opfordring, det var fortrinsvis private baner. Efter et 

par uger blev der åbnet op for spil under særlige restriktioner, det kunne vi leve 

med. Det betød at vores medlemmer igen kunne komme ud og få lidt frisk luft. 

Nedlukningen betød desværre også at vi måtte aflyse vores 50 års jubilæumsfest, 

denne forsøges dog afholdt i maj måned 2021. 

Vores medlemstal opgjort pr. 30.09.2020 viser at vi er nået op på 1992 medlemmer, 

fordelt på følgende: 34 passive, 1366 fuldtidsmedlemmer (platinmedlemmer), 27 

lang distancemedlemmer, 387 fleksmedlemmer ( sølv og guld ) samt alm 

fleksmedlemmer, 57 eng/frøjk ( bronze ) samt 121 prøvemedlemmer. 

Samlet set er det en stigning på 115 medlemmer i forhold til året før. 

Den samme trend kan stort set ses i de fleste danske golfklubber, vi ligger dog i den 

pæne ende af medlemstilgang. 

Vi er i Holstebro Golfklub så privilegeret at vi kan spille golf hele året, og også på 

alm. greens næsten hele året. Der er mange golfspillere der ville ønske at det 

forholdt sig således i deres egne klubber. I Holstebro Golfklub får man meget for 

kontingentet. 

Der har i den forgangne sæson været perioder hvor vi har måtte lukke for spil på 

grund af for meget nedbør, så det ikke har været muligt at spille. Det har heldigvis 

kun været nogle få dage. 



På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at vi endelig skulle gøre noget ved 

de vandproblemer vi har haft gennem en del år på skovbanens hul 2. 

Arbejdet var planlagt til at skulle gå i gang i marts måned. Det gav også lidt 

udfordringer, da vores shapere fra Irland, havde store problemer med at få tilladelse 

til at rejse ind i Danmark. Med lidt benarbejde fra et par af vores medlemmer 

lykkedes det at få dem hertil. Det var helt efter bogen, da vi havde en kontrakt med 

dem. Det tog lidt tid for myndighederne at finde ud af det. 

Det har været et stort arbejde, og vi stødte også på lidt uventede problemer. 

Området omkring hul 3 skulle tænkes med i løsningen, da det viste sig, at her var 

problemet størst. Vi fik løst udfordringen, og der er nu ikke længere problemer med 

vand på hul 2. vi håber også at medlemmerne syntes det er blevet en god løsning. 

Vi har i bestyrelsen en målsætning om, at vi vil være i den absolutte top i Danmark 

med hensyn til banernes stand. Der bliver brugt en del resourcer for at det kan 

lykkes. Men vi har også en greenkeeperstab der virkelig gør en stor indsats. Vores 

baner har stået rigtig flot gennem hele sæsonen. Vi tænker måske ikke så meget 

over det i det daglige, men når man kommer ud på andre baner, så kan man godt se 

en forskel. Vi får også nogle rigtige positive tilbagemeldinger fra mange af vores 

greenfeegæster. Men selvfølgelig også fra egne medlemmer. 

Der bliver løbende lavet forbedringer både på Storåbanen samt banerne i Råsted. 

Her kan nævnes nyt sand i bunkers samt renovering af mange teesteder på 

Storåbanen. På skovbanen har vi sidste år ryddet kraftig op i bevoksningen omkring 

hullerne, det er igen blevet synlig at vi har et helt unikt terræn langs de fleste af 

vores huller. Her er der også blevet anlagt et par nye teesteder, og dette arbejde er 

fortsat her i de sidste uger f.eks hul 11, og vi er i gang med hul 18. 

Det er en løbende proces som vores baneudvalg planlægger i samarbejde med vores 

greenkeepere og banearkitekt Phillip Spogaard. Lidt senere i vores dagsorden, bliver 

der fremlagt et projekt bestående af ny greenområde på hul 18 på skovbanen, samt 

en opgradering af vores træningsområde. Vi håber på stor opbakning, så vi kan 

fortsætte med at forbedre vores baner. Hvis ikke der sker løbende forbedringer, så 

er der nok risiko for at vores greenfeeindtægter kommer lidt under pres. 

Vi har haft rigtig meget aktivitet i vores golfklub. På landsplan er der blevet spillet 

ca. 40% flere golfrunder. Dette gælder vist også i vores klub. Nogle dage har der 

været meget få ledige tider i Golfbox. Heldigvis har vi kunnet fordele vores spil på 



flere baner. Her vi jeg også gerne komme ind på de mange greenfeegæster der har 

besøgt vores baner i den forgangne sæson. 

Først på sæsonen var vi noget bagud på greenfeeindtægter. Der var en del 

forudbestillinger som blev ændret til senere på året. Der var ligeledes nogle 

compagny days der blev flyttet. På det tidspunkt var vi lidt bekymret for om det 

fortsatte. Heldigvis for klubbens økonomi, viste det sig at blive helt anderledes. 

Det kan her nævnes at vi har et fantastisk samarbejde med Hotellerne i Holstebro, 

som har solgt pakker med 2 x greenfee samt overnatning og middag. Det har været 

en stor succes, og der er allerede solgt en del af disse pakker til den kommende 

sæson. 

I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på, at der skal være plads til vores egne 

medlemmer. De greenfeegæster der kommer skal betale en fornuftig pris i forhold 

til den oplevelse de får ved at spille vores baner. Vi kommer ikke til at sælge vores 

greenfee til f.eks kr. 50,- som det ses i nogle af vores naboklubber. 

Vi har haft en greenfeeindtægt på godt 2,6 mio hvilket svarer til godt 19 % af vores 

samlede indtægter. 

Vores Cafeforpagter i Råsted valgte i januar at opsige kontrakten. Det lykkedes os at 

få en aftale med Sandra & Bjørn, som startede op d. 1. april. 

Det var selvfølgelig ikke den start hverken de eller os ønskede, på grund af 

nedlukningen. Der blev først mulighed for at åbne cafe d. 18. maj. 

De har haft rigtig travlt hen over sommeren, både med betjening af medlemmer, 

men også særdeles med betjening af vores mange greenfeegæster. Desværre har 

der ikke være store muligheder for at afholde fester, det bliver forhåbentlig bedre til 

næste år.  

Jeg vil her også gerne give en opfordring til vores medlemmer, om at bakke op 

omkring vores cafe. Der bliver serveret fantastisk veltilberedt mad. 

Desværre har vi nu også erfaret at forpagterne på restaurant storådalen også har 

opsagt deres forpagtning. Vi har som klub ikke noget med restauranten at gøre, men 

håber selvfølgelig, at der kommer nogle nye hurtigst muligt. Vi håber også at det er 

nogle der ønsker at betjene golfspillerne og greenfeegæster der kommer i klubben. 

På personalesiden kan vi kun sige at der har været ydet en rigtig stor indsats hele 

vejen rundt. Det gælder alle fra manager, kontorpersonale, rengøring, trænere samt 



greenkeeperstaben. De får det til at spille som det skal. I er alle med jeres positive 

tilgang til jeres job og opgaver med til at gøre det til en fornøjelse at komme i 

klubben. I fortjener alle en stor ros, og ikke mindst i år hvor det nogle gange har 

givet udfordringer, på grund af restriktioner. 

Der skal samtidig lyde en stor tak til alle de frivillige medlemmer, som løser utallige 

opgaver. Det er svært at nævne dem alle, men uanset om det gælder hjælp til 

forskønnelse omkring klubbens arealer, modtagelse af gæster, opsamling af bolde, 

baneservice, udvalgsarbejde eller bestyrelsesarbejde. Så skal I alle vide at det har 

utrolig stor betydning for driften af vores golfklub. Hvis ikke der var frivillige, så 

fungere vores klub ikke, og netop det frivillige arbejde er med til at styrke 

sammenholdet. Tusind tak til alle de frivillige. 

Der skal også lyde en stor tak til vores Golfshop med Jimmy i spidsen. Der er altid et 

stort udvalg og der ydes en god service, og så det hele til fornuftige priser. 

På sponsorsiden har vi også haft medvind, her skal der lyde en stor tak til jer for den 

støtte der gives. Vi har en velfungerende Business Club som nu kan mønstre 75 

medlemmer. Her har vi løbende arrangementer. Vi har dog i år være udfordret lidt 

på grund af restriktioner, med forsamlingsforbud. Vi håber at kunne råde lidt bod på 

det i den kommende sæson. 

Talentfabrikken er nu helt færdig, og der er netop installeret 2 golfsimulatorer, som 

kan bookes af vores medlemmer. Huset bliver brugt flittigt af juniorer samt 

elitespillere, men det er også beregnet for alle øvrige medlemmer. Kig ind næste 

gang i kommer til Råsted. 

I bestyrelsen arbejde vi målrettet med at søge bidrag til golfklubben. 

I det forgangne år har vi fået tildelt midler fra flere forskellige sider, her kan nævnes 

Holstebro idrætsråd, Dansk idrætsforbund, Vestforsyning samt Jysk energi, på 

klubbens vegne siger vi stor tak for jeres støtte. 

Vi har i det forgangne år også fået del i den statslige momspulje. Vi blev som 

bekendt sidste år godkendt som almennyttig forening, fordi mindst 100 personer 

har givet et gavebidrag på kr. 200,-. Godt 150 medlemmer gav sidste år en bidrag 

samlet på godt kr. 30.000,-  

Det har betydet at klubben har fået ikke mindre end kr. 324.000,- og det overstiger 

alle vores forventninger. Vi er med i puljen igen næste år, så må vi se hvad det 

bringer. Også her skal der lyde en stor tak til de gavebidrag vi har fået. 



Vi har selvfølgelig også haft vores elitespillere i aktion i sæsonen. Vi har dog ikke haft 

nogle danmarksmestre, men har trods alt klaret os nogenlunde. 

2 division Herrer slutter som nr. 2 i puljen 

3 division Damer slutter som nr. 2 i puljen 

3 division Herrer må desværre ned i 4 division 

Kvalifikation Herrer 1 har vundet alle deres kampe og rykker op i 5 division. 

Kvalifikation Herrer 2 slutter som nr. 2 i puljen. 

På det personlige plan er det værd at nævne at Malte Skaaning er blevet udtaget til 

juniorlandsholdstruppen, så han hører til de allerbedste juniorer i Danmark. 

Vi har forsøgt løbende hen over året at informere omkring ve og vel samt hvad der 

arbejdes med. Det tilstræbes at fortsætte denne information. Derudover vil vi 

opfordre til at se på klubbens hjemmeside da der løbende er nyheder. 

Bestyrelsen bruger et værktøj der hedder Golfspilleren i centrum. Det er en 

undersøgelse for medlemmer samt greenfeegæster. Vi får rigtig mange 

tilbagemeldinger herfra. Der er faktisk en hel del tiltag der er en udløber af disse 

tilbagemeldinger. Nogle forslag til ændringer/tiltag bliver tilbagemeldt med navn og 

der har vi en mulighed for at få uddybet forslag eller en dialog med vedkomne. 

Desværre er der også ting der bliver indsendt anonymt, det er selvfølgelig helt 

legalt, men så har vi svært ved at komme i en dialog med vedkomne. Derfor skal der 

lyde en opfordring til jer om at sætte jeres navn på så vi har mulighed for at få 

tingene uddybet. Resultater fra undersøgelsen gives som point, og til næste år bliver 

det synligt for alle medlemmer, hvorledes klubben ligger med hensyn til point 

sammenlignet med andre klubber. 

I bestyrelsen er vi meget bevidste om hvor vigtigt det er at fastholde vores 

medlemmer, men samtidig også tiltrække nye medlemmer, der får interesse for 

golfspillet. Der er faktisk over hele landet ca. 9% af medlemsskaren der melder sig 

ud. I vores klub ligger vi på ca. 7%, så det er pt. Fint. 

Vores klubber i klubben er en meget vigtig del i fastholdelse af medlemmer. I disse 

klubber skabes der gode fællesskaber, samt nye relationer samt venskaber. Der har 

tidligere været afholdt dialogmøder med disse klubber. Det skulle også have været i 

år, men det har ikke rigtig passet ind af hensyn til forsamlingsforbudet. Det bliver 

genoptaget så snart der bliver løsnet på restriktionerne. 



Vores nybegynderudvalg har igen ydet en rigtig fantastisk indsats, vi har haft 124 

nybegyndere igennem på 9 hold. Det er ikke helt blevet gennemført på samme 

måde som de foregående år på grund af Corona. Men det er ret imponerende at der 

er blevet kørt 124 medlemmer igennem. 

Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt 

samarbejde, og ser frem til det kommende år med de opgaver der står foran os. 

Vi tager afsked med 2 af vores bestyrelsesmedlemmer Karen Andersen samt Bent 

Sandbæk. I har begge ydet en stor indsats for klubben, men har valgt at give plads til 

et par nye ansigter. En stor tak skal lyde til jer begge for jeres indsats. 

Tak 
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