
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 19. september 2018, fra 16:30 til 20:30, Holstebro GK, Frøjkvej 83, 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) 

Afbud:  Flemming Marker (FM); Bent Sandbæk (BS) 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referater fra sidste møde. 
2) Nyt fra formanden 

a. Generalforsamling afholdes onsdag d. 5. dec. kl. 19.00 på UCH - Handelsskolen.  
 

b. GL og FM er på valg. Begge modtager genvalg. 
 

c. Der er en ledig plads i bestyrelsen – da vedtægterne fordrer 5-7 medlemmer skal den ikke 
nødvendigvis besættes. 
 

3) Nyt fra direktøren 
a. If. til budgettet skal en generel lønstigning indtænkes.  

 
b. Ungdomsbulen har igen fået afslag. ML har skrevet direkte til Miljøministeren. Hvis 

projektet gennemføres som oprindeligt planlagt indtænkes frivillig arbejdskraft og 
sponsorer – der sikrer at budget på 322.000 kr. ikke overskrides. 
 

c. Lørdag 29. september er golfklubben med til ”vejfest” hvor motorvejen indvies, dette for at 
vise flaget og hverve medlemmer.  
Vi mangler 6-8 frivillige til at bemande standen og opfordrer medlemmer til at melde sig. 
 

d. Dato for jubilæumsfest i 2020 bliver lørdag 29. august.  
Der påtænkes en jubilæumsuge. 
Der nedsættes et udvalg der påbegynder planlægningen af jubilæumsugen.  
 

4) Endelig beslutning om bestyrelsens forslag til kontingent i 2018/19. 
a. Der udsendes infobrev til alle medlemmer via golfbox systemet torsdag d. 20. sep.  
b. Medlemmer erindres om, at udmeldelsesfristen er 30.9.2018 
c. Medlemmer informeres om, at vi i 2019 sender skyldnere videre til juridisk inddrivelse, 

såfremt man ikke har udmeldt sig ved tidsfristens udløb. 
 

5) Sponsorarbejdet. 
a. De sidste sponsorer bliver kontaktet senest i oktober mhp. sponsorater i 2019.  
b. Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksom på potentielle emner. Almindelige 

medlemmer må meget gerne hjælpe med leds. 
 

6) Nyt fra udvalgene 



Juniorudvalg.  

• Evaluering af sæson viste at gruppeinddeling har fungeret godt.  

• Stort forældreengagement der har hjulpet med træning.  

• Der er 2 nye medlemmer af udvalg og 1 medlem stoppet.  

• Vinter-spil-på-bane bookes i golfbox – turneringsmodul afprøves  -  dermed frigives tider 
automatisk efter udløb.   

• Junior afdelingen ønsker næste år arrangementer sammen med KiK – så der spilles sammen 
og hygger efter runden.  
 
Eliteudvalg.  

• Der er spillere til at lave 3 hold, dog vil der ikke være samme udgifter til pro-er. 

• Der er ideer om at lave en ranglisteturnering som kan generere penge til klubben og 
Eliteudvalg.  

• Der er 3-4 juniorer der skal spille ranglisteturneringer næste år i.   

• Punktet vedr. økonomi til eliteudvalget tages med i den videre behandling af budgettet. 
 

7) Eventuelt 
a. Hjertesti i Storå skal evalueres efter denne sæson, da der har været en del bekymring om 

der kan ske en fornuftig adskillelse af golfspillere og brugere af hjertesti. (ML). 
 

b. SØ skriver et nyhedsbrev. 
 

c. Danmarksmestre i regionsgolf Veteran B hædres på generalforsamling. 
 

d. Uofficielle KiKèr må booke i golfbox på lige fod med andre. Der indkaldes til dialogmøde 
med Tirsdagsgruppe fra Storådalen. 
 

e. Annoncering af greenfee i avis og medier – har især givet noget ved annoncering i 
Jyllandsposten. 
4-bold tilbud mandage i juli skal gentænkes i ny form til 2019. 
Made in Denmark kampagne gav god trafik på banen. 
Der udsendes mail i forhold til mersalg af Cpompanydays. 
 

f. Der skal billeder af klubbens ansatte og bestyrelsen på klubbens hjemmeside. 
 

g. Der er dialogmøde med ejerne af Storåbanen den 10. oktober.  
 

h. Vi går i dialog med Lægården efterskole if. til om der kan tilbydes en golflinje i samarbejde 
med HGK. Der er pt. en dialog med Læggården der har 3 elever som spiller i klubben.  
 

i. Der arbejders videre med visionsplaner herunder særligt  i forhold til træningsanlæg og 
ideerne heromkring – dette skal ske hen over vinterhalvår.  


