
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub – til hjemmesiden 

Dato og sted: 30. april 2018, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandbjergsvej 7500 Holstebro. 

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

 ; Karen Andersen (KA); Günther Løkke (GL); Jens Eg (JEG); Kjeld Nedergaard (KN); Peter 

Knold(PK) 

Afbud:  Flemming Marker (FM);  

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra mødet i marts 

2) Nyt fra formanden 

a. Orientering omkring aftrædelse Christian Hostrup.  

3) Nyt fra direktøren.  

a. Gaveregulativ for bestyrelsen. Skriftligt oplæg fra ML blev kort gennemgået. JR, KA og ML 

arbejder videre med oplæg til næste møde. 

b. Baneudvalget har snakket om situationen med ulve. Der sendes ikke separat info ud vedr. 

ulve. Der arbejdes på at lave indhegning til får i Storådalen. Greenkeepere støtter ideen.   

c. Ecco Touren. Der er solgt for få hold. Der skal fokus på at få aktiveret Business Club – evt. 

med alternative købsmuligheder. KN og ML ligger en plan for at igangsætte aktiviteter der 

sikrer der sælges flere hold.  

d. Business club – status pt.   Der er lukket for 1 mio. kr. Fin gennemgang af sponsorliste.  

e. Bemanding på kontoret. Der mangler pt. ressourcer. Jens Rasmussen tager som frivillig hver 

mandag (5 timer) i Storådalen. Bent Sandbæk tager endvidere en vagt.   

f. Hvervning af frivillige. Det er en stadig sværere opgave at skaffe frivillige. Boldopsamling i 

Storådalen og Baneservice generelt er eksempler på det modsatte. SØ undersøger 

mulighederne for at få opstartet 2 unge i arbejdsprøvning.  

4) Stillingen som BusinessPro – forventes besat senest 1.9  

a. Proces ved skyldnere (medlemmer i restance andrager pt. 140.000 kr.) – oplæg fra BS blev 

gennemgået. Fremover tages nødvendige retslige skridt mod medlemmer i restance. 

b. Nedskrivningsprocedure – ” Klubbens afskrivningsprofil er blevet drøftet. Der køres med en 

forholdsvis hård afskrivningsprofil. Der blev enighed om at der ikke røres ved profil i dette 

regnskabsår.  

Det blev besluttet at der skulle foretages en forsigtig vurdering af maskiner, således 

bestyrelsen får en viden omkring den reelle værdi af vores maskinpark. 

Der kan så senere drøftes om profilen skal ændres.” 

c. Gennemgang af regnskab (1. oktober 2017 til 31. marts 2018).  

i. Der er en del forskydninger i forhold til indkøb f.eks.er gødning indkøbt tidligere 

end budgetteret. Samtidig har der været ekstraordinære udgifter til vedligehold af 

maskiner og vandingsanlæg. 

Lønninger på banen er i + 86.000 jf. beslutning fra januar om at spare kr. 200.000,- 



ii. Nye medlemmer i april måned blev 19 stk. hvilket vil påvirke regnskab med et plus 

på 72 tkr.  

5) Boldvasker Storådalen 

a. Der er tilbud hjemme. Det skal undersøges hvordan maskinen kan tilsluttes. Omkostning er 

ca. 35.000 kr. Placeres ved hjørnet af starterhuset.  

6) Kommunes afgørelse vedr. fritagelse for ejendomsskat 

a. Der er kommet en afgørelse, og der kan ikke dispenseres. Der er faldet dom i en lignende 

sag i 1992. SØ skal holde møde med Lars Møller 2. maj.  

7) Nyt fra udvalgene 

a. Baneudvalg. Der skal præsenteres en samlet plan for begge anlæg, og færdigbehandles på 

et bestyrelsesmøde.  

b. Begynderudvalg. Der er kørt 2 hold igennem på i alt 35-40 stk. næste hold er 16. maj med 

over 20 tilmeldinger. 

c. Visionsudvalget. Der er afholdt første møde og ved næste møde konkretiseres disse ideer 

og tanker og præsenteres på et bestyrelsesmøde.  

d. Eliteudvalg. Den kommende weekend er divisions-weekend. Evalueringsmøde med de 4. 

holdledere, JE og koordinator Johnny Pedersen.  

e. Husudvalg. Møde med Golfcafeen. Der skal kigges på om der kan etableres noget læ ved 

terrassen. Terrasse- og havemøbler kører på sidste sæson. Inventarliste opdateres.  

I Storå skal følgende forbedres: Brædder på terrasse skal ordnes. Lysskilt på Starterhus 

nedtages. Havemøbler renoveres/udskiftes ved starterhus. Der opsættes nye 

skraldespande i Storå samt nye Boldvaskere på banen. Vandingsanlægget på Storåbanen er 

renoveret. 

 

8) Eventuelt 

 


