
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 25. juni 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); Bent Sandbæk 

(BS); Günther Løkke (GL) 

Afbud:  Karen Andersen (KA) 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra mødet den 22. maj 

 

1) Nyt fra formanden 

- Tilbageblik på ECCO turen. Der forventes et underskud på ca. 35.000 kr. – primært grundet at 

der er solgt for få hold. Det er besluttet, at ECCO-touren ikke kommer til Holstebro Golfklub i 

2019. 

 

2) Bestyrelsen ønsker at fortsætte en god dialog med medlemmerne via medlemsmøder. Derfor 

indkaldes der til et medlemsmøde den 22. August.  

 

3) Nyt fra direktøren 

- Ansættelser i Holstebro Golfklub.  

o Der ønskes en styrkelse af trænersiden – der ansøges om en trænerelev. 

o Deltids salgs- og kontormedarbejder – denne stilling sættes på pause indtil den endelig 

økonomi for 2018 kendes. BS vil fortsat hjælpe det i det omfang der er tid til det. Der er 

stadig stor mangel på frivillige til at hjælpe på kontoret i weekenderne.  

- Nyhedsbrev – udsendes efter behov. 

- Sommeraktiviteter. Brochure omkring golffestival kan hentes via hjemmesiden. Det er utrolig 

vigtigt, at medlemmer hjælper med rund sendelse til golfvenner fra andre klubber.  

- Gamle Green fee billetterne – skal ombyttes via kontoret – der er lagt info på hjemmesiden. 

 

4) KIK’erne – en kort status.  

a. Der er et utrolig godt samarbejde omkring Golffestival i juli. 

b. SØ kontakter formænd for KiK mhp. at der som aftalt bliver frigivet tider, samt at aftalen 

om, at der ikke må foretages KIK blokeringer i juli efterleves. 

 

5) Økonomien pr. 30.5.2018. 

• Vi har pt. tab på kontingenter på kr. 173.000,- 

• Vi har udgift alene i maj måned på kr. 120.000,- til vanding i Råsted 

• Vi har et + på lønninger på kr. 189.000  

• Samlet set betyder det, at vi pt. er bagud med kr. 60.000,- i forhold til budgettet 



6) Afstemning af krav og forventninger fra bestyrelsen og direktøren til funktionen og opgaverne som 

kasserer i Holstebro Golfklub. BS vurderer at den nuværende beskrivelse fra 2015 skal opdateres. 

Dette også set i lyset af at der siden beskrivelsen blev udfærdiget er ansat en økonomimedarbejder 

og en Direktør.  

 

7) Indledende drøftelser af budget 2019. GL, SØ og BS vil sammen med BL og ML udarbejde oplæg til 

budget.  

 

8) Eventuelt 

a. Henvendelse fra nabo til Parkbanen vedr. byg af skur – henvises til kommunen, da det er 

dem, som ejer jorden. 

b. Endnu en god dialog om projektet ”Ungdomsbulen” tages med juniorudvalget i august.  


