
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 15. november 2018, fra 17:00 til 21:00, Holstebro GK, Frøjkvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Svend Ørgaard (SØ); Mai Lindegaard (ML); Jens Riis-Vestergaard (JR); Karen Andersen (KA); 

Jens Eg (JEG); Kjeld Nedergaard (KN); Peter Knold(PK); Günther Løkke (GL); Karen Andersen 

(KA); Flemming Antonsen (FA); Flemming Marker (FM); Bent Sandbæk (BS) 

Afbud:  Günther Løkke (GL) 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra mødet i oktober 

2) Nyt fra formanden  

- Referat fra DGU møde i Horsens. Der blev vist statistikker på klubafhængig og ikke 

klubafhængig golfere. Udviklingen går mod klub-uafhængige golfspillere.  Fleksible 

medlemskaber også if. til hvor mange huller der spilles pr. runde blev diskuteret som en 

spændende mulighed.  

- Resume fra mødet med tirsdagsgolferne på Storå. Det var en positiv oplevelse at møde de ca. 

60 spillere der på en fleksibel måde får spillet 9 huller eftermiddag / aften. Der snakkes videre 

om dette under punkt 7.  

3) Nyt fra direktøren 

- Status på trænerelev. Frederik Futtrup fra Morsø GK har sagt ja tak til at starte som elev pr. 18. 

februar 2019.  Frederik skal også have timer i shoppen.  

- Status på ansøgere til forpagterstillingen. Vi søger stadig efter forpagter.  

- I forbindelse med at der laves ungdomsbule i bagrum / indoor – så skal der flyttes bagskabe. 

Dette er udmeldt til de berørte. 

Der er inviteret til arbejdsdag søndag d. 25. nov. Vi afventer desværre stadig tilmeldinger fra 

frivillige. 

Vi mangler ligeledes 4-5 personer, som har lyst til at gå til hånde under hele projektet. 

- Vi har fået en henvendelse fra GFC No1 om at indgå et samarbejde om Greenfeekort: 

Beslutning: takker ned til GFC No1 samarbejdet og ønsker ligeledes ikke at indgå en aftale om 

nedsat greenfee med Stensballegård. 

4) Forberedelse af generalforsamlingen 

- Tidsfrister – materiale udsendes mandag 19. november. 

- Dagsorden. Udleveres ved modtagelse på UCH  

- Modtagelse. Medlemmer registreres ved indgangen.  

- Stemmetællere – 5 stk. 

- Forslagenes fremstilles digitalt – dvs. de printes ikke – ønsker medlemmer forslagene i printet 

form bedes de selv printe og medbringe. 

- Der kan købes øl eller sodavand. 

- SØ sørger for at det tekniske virker - med hjælp fra pedel på UCH. 

5) Regnskab 2017/2018. 



a. Godkendt – fremlægges på klubbens hjemmeside og i klubhuset mandag d. 19. nov. 

6) Budget til forelæggelse på generalforsamlingen 

a. Godkendt – Ifølge vedtægterne fremlægges det på Generalforsamlingen. 

b. ML fremlagt forslag om kontingent for begyndere 2019. 

7) Debat om KIK’erne – jf. Peters mail fra mandag den 12/11  

a. SØ, KA, PK, FA, ML arbejder videre med et oplæg til præsentation på bestyrelsesmøde i 

Januar 2019.  

b. Der godkendes en mandagsklub for de erhvervs-aktive, der spiller 9-huller i Storå. Disse 

spillere har tidligere spillet om tirsdagen.  

8) Eventuelt 

a. Status på Business Golf Club 2019 – 70 % af aftalerne er indgået.  

b. Kan man udnytte de stille perioder på banen bedre – eks. fredag eftermiddag / aften. ML 

laver et forslag til et tilbud der kan tiltrække spillere. 


