
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 24. oktober 2018, fra 17:00 til 21:00, Holstebro GK, Brandsbjergvej 4, 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); Flemming Marker (FM); Bent 

Sandbæk (BS) 

Afbud:  Ingen 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra mødet den 19. september 

 

2) Regnskab 2017/2018 

a. Regnskabet gennemgås af revisor primo nov. og er færdigt til fremlæggelse på 

generalforsamlingen. 

 

3) Budget 2018/2019 – status efter 30/9.  

a. BS og ML arbejder med et budget der ligger over det nuværende oplæg. Endelig 

godkendelse på næste møde 15. november. 

 

4) Ansættelse af ny forpagter til cafeen. Procedure og forslag til annonce 

Der er allerede kommet et par henvendelser om forpagtning. 

a. Der skal afholdes et møde med Kent og Kirsten for at aftale processen frem mod 1. 

april. GL, SØ og ML deltager. 

b. Forslag til opslag godkendt. 

c. Annonce om ny forpagter postes via de sociale medier, FB, Link-In, Hjemmeside, 

evt. Horesta. 

 

5) Nyt fra direktøren. 

a. Status Business Club sponsorater 2019. Aftaler skal være færdige senest medio 

november.  

 

b. Status ansættelse af PRO-elev.  

Vi har forhåbentlig en afklaring senest til generalforsamling.  

 



c. Evaluering MUS-samtaler.  

 

d. Bagmærker – hvad gør vi fremadrettet?  

Besluttet: Vi fremstiller et bagmærke, som er gældende for ens medlemskab. Dette 

skiftes kun ved ændring af status eller afleveres ved udmelding. 

Fremadrettet indeholder bagmærket derfor ikke årstal. 

 

e. Samspilsaftale med sydvestjyske klubber.  

Vi har fået en invitation om at deltage i en samspilsaftale med sydjyske klubber. Vi 

undersøger mere omkring økonomi og afklarer endeligt på mødet i nov. 

 

f. Golfspilleren i Centrum.  

Vi har udfordringer på flg hovedområder: 

1. Skiltning 

2. Generel info 

 

FA vil lave et oplæg til hvad, der arbejdes videre med – basis er de input der er 

kommet dels fra medlemmer og dels fra greenfee spillere. KA sidder med i 

arbejdsgruppen. 

 

g. Ildsjælepris.  

Det blev besluttet, at der i månedsbrevet skulle beskrives hvad forskellige udvalg 

laver. Derudover vil der til frivillighedsmatchen i 2019 skulle indstilles forslag til 

Årets ildsjæl. 

Denne ildsjæl hædres på generalforsamlingen.   

 

6) Generalforsamlingen 

a. Afholdes onsdag d. 5. dec. i UCH (Handelsskolen) 

b. De indkomne forslag medtages i mødeindkaldelsen, som udsendes d. 19. 

november. 

 

7) Kort fra udvalgene 

a. Info GL, SØ, KN vedr. møde 10. oktober med Eiler og John. 

Flg. er drøftet: 

Banens stand – god som aldrig før 

Gulv i maskinhus  

Tørrerum i greenkeepergården 

Utætheder i starterhuset – udbedres af ET+JG 



Ny terrasse 

Fjernelse af stuehus ved materialegård 

 

b. Info fra FM vedr. nye regler 2019.  

Der afholdes møde med KIK`er for at de kan ”uddanne egne medlemmer” 

Der laves medlemsaftner med info om nye regler i feb. 2019 

Der informeres på hjemmeside med materiale fra DGU                                                                    

c. Info fra FM vedr. Begynderforløb 2019. 4 hold i 2018 med 120 begyndere.  

Det har haltet i 2018 mht. at kunne tilbyde begynderne nok træning.  

Gurli er trådt tilbage som formand for udvalget – ny formand er Jens Lykkegaard.  

Regeludvalg vil afholde indlæg på enkelte aftener for begynderne. 

d. Info fra FM vedr. Regionsgolf. Der mangles en ny koordinator for regionsgolf.  

e. Turneringsudvalg 

Pink-cup spilles på Skovbanen i 2019.  

  



Åbningsmatch afholdes på Skovbanen.  

f. Eliteudvalg laver  

i. en vinterturnering for eliten – gælder også elite udefra. 

ii. et forsøg med Holstebro Masters ranglisteturnering. 

g. Der er en tendens til at begyndere melder sig ind som parkbanemedlem, og bliver 

”hængende” i denne type medlemskab. ML laver et oplæg til at højne lysten til at få 

fuldtidsmedlemskab. 

h. Vores maskinpark er blevet vurderet.  

i. Skal der være golffestival i 2019? KiK er interesseret i en festival men under en 

anden form. ML er i gang med dialog også med sponsor.  


