
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 22. maj 2018, fra 17 til 21, 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) 

Afbud:  Bent Sandbæk (BS); Günther Løkke (GL). 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra mødet den 30. april 

2) Den ledige stilling efter Christian Hostrup. Vi skal fastlægge, hvad vi vil foretage os på kort og lang 

bane. (Bilag) 

a. Der blev fra bestyrelsens side givet udtryk for at træningsdelen skal styrkes. Derudover er 

rammen uændret og ML finder den økonomiske balance mellem træningsbehov og 

businessdelen. 

3) Nyt fra formanden 

- Frivillige. Det kniber – men ML fastholder dialogen.  

- Eventuel ansættelse af ung i jobprøvning – fordele/ulemper. ML er i gang med at overveje 

dette. 

4) Nyt fra direktøren 

- Salg af medlemskaber til begyndere i 2018.  

o For mange begynder bliver i medlemskab ”sølv” – ML har tanker om initiativer som 

flytter dem til fuldtidsmedlemmer.  

- Medarbejdere / besparelser / standard 

o Besparelse på greenkeepersiden presser det daglige arbejde. Især når vejret arter sig 

anderledes – eks. det kraftige regnvejr efter propning 30. april / 1. maj.  

- Ungdomsbulen. Projektet kan ikke laves om og flyttes til driving range i Råsted. Energistyrelsen 

vil ikke acceptere denne ændring. Derfor igangsættes den oprindelige plan ikke.  

5) Økonomi lige nu.  

a. Mangler pt. kontingentindbetaling på ca. 150t kr. fra medlemmer som ikke har meldt sig ud 

i tide. Det forventes at de 100t kr. må opgives. Greenfee indtægter på skovbane if. til 2017 

er bagud med knap 40t kr. Storåbanen er foran med ca. 10t kr. Samlet set er det en 

kombination af en sen opstart (lukket i påsken) og banevedligehold primo maj (reduceret 

greenfee).   

b. Lønninger (banen) viser et overskud mod budget på 135t kr. som matcher tidligere 

beslutning om at spare kr. 200.000,- på greenkeepersiden. Den nye puttinggreen i Råsted 

bliver 35t kr. dyrere end forventet, denne udgift afskrives over 10 år. 

6) Status på banerne. Skovbanen er kommet godt med efter at det gode vejr har sat ind, især greens 

er kommet sig godt efter propning af greens. Storåbanen har i starten af sæsonen har haft 

usædvanlige gode greens – men er nu udfordret af varme og tørke. Parkbanen er mærket efter 



vinterens slid, greenkeeperne knokler for bedring generelt. De nye gæster (fårene) er blevet taget 

godt i mod af klubbens spillere.  

7) KIK’erne. Hvordan går det? ML oplever forsat et utrolig godt samarbejde.  

8) Eventuelt 

a. Der er pt. Ca. 70 begyndere på kursus eller i proces med at gennemføre kursus. 

b. Boldvasker Storådalen har haft 3 ugers leveringstid.  

c. Projektet med ungdomsbulen tages ud af planerne. Derfor bør visionsudvalget fortsætte 

snakken om visionen omkring en overdækket driving range og bedre træningsforhold.  

Snakken med evt. sponsorer skal balanceres med, at vi viser at driften i forretningen 

balancerer, og at vi er i kontrol.  

d. Der er opmærksomhed omkring at slå bolde sammen weekend/helligdage for at skabe 

plads til bl.a. greenfee spillerere.  

Der opleves en modvilje mod at man bliver slået sammen med eks. en anden 2-bold – med 

afmelding som resultat. Det er dog en nødvendighed, at der fyldes op med fortrinsvis 4-

bolde på travle dage.  

e. Det går trægt med at få solgt hold til Ecco Tour proAM. Der er pt. solgt 7 enkelthold og 1 

dobbelthold mod et mål på 8 og 14 henholdsvis.  Der er en potentiel risiko for et samlet tab 

for Holstebro Golfklub.  

f. Sponsorskilte ligger pt. hos leverandør og forventes leveret i nær fremtid.  Der er ved at 

blive lavet nye infoskilte til  Råsted i samme stil som dem der er i Storådalen.  

g. Nye afstandsmakeringer opsættes i Storådalen i uge 21 & 22.  


