
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 22. august 2018, fra 16:30 til 18:30, 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); Flemming Marker (FM); Bent Sandbæk 

(BS); Günther Løkke (GL); Karen Andersen (KA) 

Afbud:  ingen 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra mødet den 25. juni 

 

2) Nyt fra formand og direktør – meget kort. 

a. Putting green er indviet. Der må chippes på den øverste høje del af green og ikke på den 

nederste. Dette kommunikeres ud og skiltes (ML). 

b. Generalforsamling onsdag d. 5. december – GL og FM er på valg. 

c. Vi skal allerede nu ud og tale med mulige sponsorer. Bestyrelsen inddrages grundet 

personalesituationen.  

d. Greenfee har været påvirket negativt af det meget varme vejr – ca. 10.000 mindre i juli 

2018 if. til budget.  Der har været stille de dage, hvor det har været varmest. 

e. På administrationsdelen i klubben når det kun sammen, fordi medlemmer i bestyrelsen 

tager del i arbejdet. Dette er i længden en uholdbar situation. 

f. Ungdomsbulen – her har Holstebro Kommune efter et afslag af flytning af lokalet til driving 

range, sendt sagen tilbage til Energistyrelsen. Vi afventer svar herfra. Politisk har der været 

meget stor velvillighed i Holstebro kommune i forhold til at hjælpe golfklubben. 

g. 121 nybegyndere i sæson 2018 – hvilket er et højt tal sammenlignet med andre klubber. 

h. Det er en udfordring for de nye medlemmer at få træningstider.  

 

3) Kort gennemgang af medlemsmødets dagsorden. Materialet blev gennemgået og roller afstemt. 

 

4) Økonomien lige nu – budget 2019 status.  

a. Status pr. 31. juli. Budgetafvigelse -68 tkr.  Underskud på 63 tkr. mod budget på plus 5 tkr.  

* Alene udgiften til vanding har pr. 31.7 været kr. 317.000 + ekstra forbrug på strøm. 

• Bestyrelsen melder deres oplæg til kontingentsats 2019 ud d.  20. september. Man skal dog 

være opmærksom på, at oplæggets vedtagelse forudsætter generalforsamlingens 

tilslutning i dec.  

• Baneudvalg gennemgår budgettal for 2019 inden næste best. Møde.  

• Til drøftelse på næste møde – priser begynderforløb / bagskabe / medlemskaber osv. 

• Næste møde 13. september kun omkring budget – dette fastlægges endeligt 19. september 

(planlagt bestyrelsesmøde 24. september flyttes dermed til 19. september). 

 



5) Trænersituationen – hvis vi ikke kan finde en elev – og hvordan servicerer vi de sidste nye 

begyndere optimalt i den givne situation? 

a. Vi mangler træningskapacitet. I øjeblikket søges der ihærdigt efter en PRO elev / alternativt 

en PRO i 1-2 dage ugentligt. Det har vist sig ret svært at få løst udfordringen Der er kommet 

meget få ansøgere. Vi afsøger fortsat nogle lokale muligheder.  

 

6) Afsked med Jens Riis-Vestergaard – og beslutning om næstformandsposten og supplement fra 

Storådalen.  

Det blev besluttet at konstituere os efter næste generalforsamling. ET og JG kontaktes for afklaring 

af evt. erstatning for JRV. 

 

7) Bestyrelsesudflugten den 15/9.  

a. Dejbjerg er optaget. Dejbjerg har et godt frivillighedskoncept som har skabt en pionerånd i 

klubben. SØ har haft en god dialog med Dejbjerg herom.  

b. Karen foreslår Silkeborg med spisning umiddelbart efter i deres restaurant – og så hjemad.  

c. Beslutning: Bestyrelsesudflugten går til Esbjerg. SØ aftaler fagligt input med repræsentant 

fra Esbjerg. ML booker bane og forplejning. 

 

8) Eventuelt. 

a. SØ deltager i 25 års fødselsdag på Trehøje GK. 


