
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 19. februar 2018, fra 17 til 21, Holstebro GK, Storådalen, Frøjkvej 83, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Svend Ørgaard (SØ); Kjeld Nedergaard (KN); Bent Sandbæk (BS); Mai Lindegaard (ML);  

 Jens Riis-Vestergaard (JR); Flemming Marker (FM); Karen Andersen (KA); Peter Knold (PK), 

 Jens Eg (JEG) 

Afbud:  Günther Løkke (GL) 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

 

1) Underskrift af referat fra mødet i januar. 

2) Nyt fra Direktøren: 

- Personalesituationen efter udmelding af besparelse – herunder orientering om elever efter 

ny AUB ordning. 

o I greenkeeper staben fordeles det fremover så Mogens allokeres som primær person i 

Storådalen. Justering og timing af opgaverne som følge af besparelserne på 

greenkeeperstaben er beskrevet og lagt på hjemmesiden i januar måned. 

o AUB ordning og krav hertil er endnu uklar. ML afklarer evt. bod ved ikke at have en elev 

kontra omkostning ved at have en elev ansat. Info følger slut april. 

 

- Logo – opfølgning fra generalforsamling 

o Som vedtaget på generalforsamlingen skal koglen være indeholdt i klubbens logo 

o På baggrund af, at vi ikke uden videre bare kan ibrugtage det gamle logo uden tilretning 

til nye trykformer, har vi haft en grafiker til at udvikle forslag til skrift / opsætning / 

form / indhold / tekst 

o Der præsenteres flere forslag på medlemsmødet 12. marts for at få input fra de 

fremmødte medlemmer. Efterfølgende ligges de samme forslag ud til afstemning 

online på nettet. Det er utrolig vigtigt, at alle medlemmer gives mulighed for at 

tilkendegive deres synspunkter. 

 

- Afholdelse af generalforsamling i dec. 2018 

o Bookning af lokaler – der undersøges alternativer til Plexus. 

 

- Status på Ungdomsbulen og Turismepuljen. 

o Der er givet tilsagn på beløb på kr. 322.000,-  til Ungdomsbulen. ML deltager på møde 

ved kommunen 1. marts. ML arbejder videre med ideoplæg og stregtegning fra 

arkitekt, og inddrager bane-og visionsudvalg for at sikre fremtidsperspektiv if. til hele 

træningsanlæg i øvrigt. 



o Der er søgt penge hos Turismepuljen til sommerens golf-festival og udvikling af 

golfophold.  Dette har givet kr. 100.000. Kladdeforslag til et spændende program for 

ugen blev præsenteret. Et stort engagement fra KIK`erne i forhold til Golffestival er 

allerede igangsat, de er en uvurderlig positiv faktor i udvikling af ide`en. 

 

-  Status på businessklubben 

o Der er pt. lukket aftaler på kr. 650.000 og kr. 200.000 på gen-aftaler. Det er vigtigt 

fremover at være ude og kontakte samarbejdspartnere allerede i oktober og 

november.  

 

3) Økonomien lige nu 

o Kontingent pr. 31. januar er kr. 35.000 kr. lavere grundet for sene udmeldinger.  Totalt set if. til 

indtægter og udgifter giver det et minus på kr. 44.000 mod budget. 

o Der har været en udfordring med udsendelse af girokort (kontingent) via postnord, samt nye 

regler i persondataloven hvor ægtefæller skal have separate PBS nr.  

 

4) Baneudvalget 

o Udvalget konstituerer sig 20. februar. 

o Oplæg og tilbud fra Philip Spogard vedr. hul 2 behandles på dette møde. 

o Putting green bør omlægges grundet det meget våde 2017. Der holdes få huller åbne under 

denne omlægning. Alternativt vente til efterår 2018. Dette behandles i baneudvalget. 

o Der skal laves en samlet prioriteringsliste for banerne i Råsted og Storådalen. 

 

5) Eliteudvalget (Jens Eg) 

o Der har været en samling med de 4 holdkaptajner samt ML og JEG. Johnny Skaanings deltog i 

en ny rolle som koordinator på tværs. Basis for Elitearbejdet i klubben skal ske indefra, mere 

end at tiltrække spillere udefra. Der forhandles fortsat med de nuværende pro-spillere omkring 

engagement i den kommende sæson.  

o JEG gennemgik en beskrivelse af udvalget – herunder mål, indsatsområder, træningsplaner og 

økonomi for 2018.  

 

6) Hjemmesiden 

o Indsigelse fra medlem omkring dataloven. Dette retter sig mod et link til KiK’s hjemmesider, og 

er således ikke et problem med klubbens hjemmeside. 

o Der arbejdes på at alle Business Club medlemmer skal synliggøres på hjemmesiden. Det har 

været en udfordring at få logo’er fra en del af disse samarbejdspartnere. 

 

7) Repræsentantskabsmødet i DGU 2018 

o ML deltager og evt. et medlem fra bestyrelsen eller en medarbejder. 

 

 

8) Nyt fra udvalgene 



o Sæson 2018 for Juniorerne er skemalagt, herunder holdsammensætning og forældreopbakning 

til træning. 

o Begynderudvalget. Opstartsmøde planlagt og der planlægges opstart af 4 holde. Første hold 

har allerede 22 tilmeldte. 

o Turneringsudvalg – planen for sæsonen er ved at tage form, der er i år kun 1 åbningsmatch, og 

ikke som sidste år 1 på hver bane.  

 

9) Eventuelt 

- KN, JR, FM og ML er ansvarlig for dagsorden til medlemsmøde. 

 


