
 
Classification: Public 

 

 

Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 22. oktober 2019, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Bent Sandbæk (BS); Flemming Marker (FM); Kjeld Nedergaard (KN); Karen Andersen (KA); 

Günther Løkke (GL); Jens E. Toft (JT); Flemming Antonsen (FA), Kristian Grud (KG); Peter 

Knold (PK); Jens Eg (JEG), Svend Ørgaard (SØ) 

Afbud:   

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

1. Underskrift af referat fra sidste møde, samt gennemgang af to do liste. 

2. Nyt fra Formanden. 

a. Der har været møde med ejerne af storådalen den 21. oktober. Der er opnået 

enighed om et forslag til en forlængelse på yderligere 5 år – frem til udgangen af 2026. 

Dette præsenteres som et separat punkt på generalforsamlingen 5. december. En enig 

bestyrelse står bag dette forslag.  

3. Vedtægter 

4. Nyt fra Golfmanager. 

a. Medlemsforslag til generalforsamlingen blev gennemgået. Forslaget går ud på 

differentieret medlemskaber af Skovbanen og Storåbanen samt forskellige 

træningspakker. 

b. Der har være indbrudsforsøg i uge 42 – selvrisiko kommer i spil.  

c. Talentfabrikken er nu forsynet med en el-lås som styres på tidspunkter (åbningstid).  

d. I nærmeste tid fokuseres der på sponsorer og samarbejdspartnere. Derudover er der 

brug for at planlægge medarbejdersamtaler for at afstemme forventninger. 

e. Svend og jeg skulle fremsende ny ansøgning til sponsorpuljen i Jysk Energi i oktober på tv, 

projector, m.v. - til Talentfbrikken, idet puljen igen var åben i oktober måned. Med hensyn til 

DGI´s foreningspulje, og ansøgning om trackman, ville Kristian tage kontakt til formanden for 

DGI Vestjylland, som er medlem i klubben. 

f. Der har været en høj fastholdelsesgrad af de 114 nybegyndere i år.  

5. Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019 

a. Der forventes et pænt samlet overskud for året. Der sendes jf. vedtægterne et 

resultat/regnskab 3 uger før afholdelse af generalforsamling. 

6. Nyt udkast til budget 2019/20 efter kendskab til udmeldelser pr. 30.09.2019. 

a. Oplæg blev gennemgået og godkendt uden ændringer. Dog med mulighed for at finde 

flere penge til eliteafdelingen hvis der kommer tilgang af spillere. Estimeret samlet  

overskud på 160t kr. for 2019/2020.  

7. Gennemgang af Cowi rapport vedr. Hul 2. (Peter Knold) 

a. Der sendes en separat info til medlemmerne – se pkt. 8.c. 
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8. Nyt fra udvalg 

a. Regeludvalg. Paul Andersen tager over i dette udvalg. Der er en opgave if. til at få taget 

stilling til om der skal defineres en lokal regel if. til bunkers under vand – især på 

Storåbanen. Det er en mulighed at definere at det er ”areal under reparation”. FM 

følger op på dette. 

b. Der har været møde i jubilæumsudvalget. Der vil snarest blive kommunikeret nærmere 

om planerne for aktiviteter for vores 50års jubilæum til august.  Der afsættes 50.000 

kr. i budgettet til diverse arrangementer herunder en fest. Det påtænkes at involvere 

KiK’er i arbejdet omkring jubilæumsfesten. 

c. Baneudvalg. Der sendes info-materiale til medlemmerne over de tilretninger og 

aktiviteter der sker hen over efterår / vinter. Forslag til hul 2 vil også blive beskrevet. 

9. Evt. 

a. Der er etableret et godt samarbejde mellem HGK og de nye forpagtere af restaurant i 

Storådalen.  

b. Jubilæums bag-mærke som erstatning for det der tidligere er brugt. Der planlægges 

udleverings-dato’er snarest. Udlevering vil ske af bestyrelsesmedlemmer i lighed med 

2019.  

c. Det planlægges at afholde generalforsamling på UCH i lighed med 2018. 

 


