
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 26. marts 2018, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandbjergsvej 7500 Holstebro. 

Deltagere: Svend Ørgaard (SØ); Bent Sandbæk (BS); Mai Lindegaard (ML); Jens Riis-Vestergaard (JR); 

 Flemming Marker (FM); Karen Andersen (KA); Günther Løkke (GL); Jens Eg (JEG); Peter 

 Knold(PK) 

Afbud:  Kjeld Nedergaard (KN) 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra mødet i februar 

2) Nyt fra formanden. 

a. Tilbageblik på medlemsmødet 12. marts. Herunder logo afstemningen. Der var et godt 

fremmøde, og en positiv fremadskuende stemning.  

b. Christian Hostrup har opsagt sit job, da han har fået nyt hos Herning Blue Fox, han har 

sidste arbejdsdag ultimo april. Ændring af stillingen til en Business Golf-PRO gerne med 

opstart 1. juni eller tidligere hvis muligt. 

c. Enkelte medlemmer har spurgt om planerne for Storådalen. Bestyrelsen forventer at kunne 

gennemføre aftalen om at genforhandle år 4, inden udløb af den 5 årige aftale. Det 

forventes at aftalen kan videreføres hvis de økonomiske forudsætninger fortsat er på plads. 

d. Baneudvalg laver et forslag til en prioriteringsliste for baneanlæggene. 

3) Nyt fra direktøren 

a. Personalesituationen lige nu.  

b. Dokumenterne om struktur og procedurer gennemgås. Udvalg med ansvar for 

Træningsprogram og udvalg med ansvar for Kommercielt Program mangler at blive 

konkretiseret.  

c. Virksomhedsplan. Visionsudvalget formulerer et oplæg til Strategien (via Vision og Mission) 

– som ML herefter formulerer. 

d. Nyt sted for generalforsamling. Prisen i Plexus er steget. SØ undersøger prisen på 

alternativer. 

e. ML har været til årsmøde i DGU. Silkeborg/Ry’s 2 forslag omkring ændring af 

fleksmedlemskaber blev nedstemt. 

f. Afventer afklaring vedr. ejendomsskat.  

 

4) Økonomi 

a. Afvigelse på kontingent minus 83t kr. – samlede indtægter i alt minus 40t kr. Baneudgifter 

minus 140t kr. mod budget grundet fremrykket indkøb af bl.a. gødning  

b. Business Club. Der er lukket ca. 90% af årets aftaler. 

c. Klubbens afskrivningsprincipper drøftet.  



d. Udmeldelsesprocedurer – ændring af proceduren omkring 30/9. Beslutning om eventuel 

forfølgelse af skyldnere. Pr. 1. marts er det skyldige beløb ca. 185t kr. for manglende 

kontingent. 

o BS har haft kontakt til andre klubber for at søge inspiration til hvordan de skyldige 

beløb kan inddrages efter rykkere er sendt. BS arbejder videre med hvilke muligheder 

der er for at indføre retslige skridt for at inddrage skyldige beløb.  

o Det besluttes at indføre et gebyr ved betaling via andre kanaler end PBS på kr. 200,- 

Dette modsvarer den ekstra administrative byrde.  

 

5) Kort fra udvalgene. 

a. Visionsudvalg.  

Møde medio april og der vil blive arbejdet på at formulere et oplæg vedrørende klubbens 

Vision (fremtidig tilstand) og mission (hvad vil vi tilbyde). 

b. Eliteudvalg.  

Godt opstartsmøde med ca. 25 mand. En positiv opbakning.  

c. Juniorudvalg.  

Viborg er ny venskabsklub – der er planlagt mini-ryder-cup i september. De store og mere 

erfarne juniorer kobles på en rolle som hjælpetrænere om onsdagen. Forældre hjælper 

med at afvikle spil på bane hver anden lørdag – når der ikke er træning. Der afprøves en ny 

gennemgående match for sæsonen hvor der spilles Eclectic.  

d. Baneudvalg.  

Mogens Madsen er daglig ansvarlig for greenkeeper opgaver i storådalen.  

Hul 4 Storådalen er nu renset / skyllet dræn ud – hvilket ser ud til at have en god effekt. 

Greens på Storå er for årstiden ganske gode.  

Der er byttet en efterløber til en renoveret klipper.  

Roughen er blevet slået og der er tyndet ud i enkelte træer i Storå og på Parkbane.  

På hul 2 er der gravet et dybt dræn foran green.  

Åbning af skovbanen senest til åbningsmatch.  

Arbejdet med ny puttinggreen er startet – der sås græs ultimo april. Putting green 

forventes at kunne tages i brug til August. Der bliver ca. 200 m2 mere green if. til tidligere. 

e. Begynderudvalg.  

1. begynderhold startede 7. marts med 15 begyndere. 

2. begynderhold starter 5. april med pt. 19 tilmeldte 

Der vil være spil hver anden tirsdag og torsdag i henholdsvis Storå og Råsted.  

f. Baneservice.  

Der er stort set fyldt op på kalenderen for kørsel i Råsted, mens der mangles 2-3 hjælpere i 

Storådalen. 

Der bliver et velkomstteam, der tager mod gæster i weekenderne – men dette team 

mangler min. 6 frivillige.  

g. Kulturudvalget.  

Skt. Hans aften er planlagt.  

Fredagsgolf fortsætter.  



h. Turneringsudvalg.  

Ossi Nobel er desværre aflyst grundet vejret.  

Der er brug for flere frivillige til årets turneringer.  

i. Ecco tour.  

Der arbejdes videre med at få de endelige aftaler på plads 

6) Eventuelt 

a. Orientering til bestyrelsesmedlemmer – bl.a. greenfee indtægter, antal nye begyndere, 

company days mm. Sker på bestyrelsesmøder. 

b. SØ undersøger mulige sponsor til en boldvasker i Storådalen. Bestyrelsen ønsker at der 

indkøbes en boldvasker hurtigst muligt.  

c. ML undersøger status på at få lagt gamle billeder og en generel opdatering af klubbens 

historie på klubbens hjemmeside.  

d. Brugen af bagmærker tages op på næste bestyrelsesmøde.  


