
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 8. januar 2018, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandbjergsvej 7500 Holstebro. 

Deltagere: Svend Ørgaard (SØ); Kjeld Nedergaard (KN); Bent Sandbæk (BS); Mai Lindegaard (ML);  

 Jens Riis-Vestergaard (JR); Flemming Marker (FM); Karen Andersen (KA); Günther Løkke (GL); 

 Peter Knold (PK) 

Afbud:  Jens Eg (JEG) 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

2) Konstituering af bestyrelsen. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

• Formand Svend Ørgaard 

Næstformand Jens Riis 

• Kasser Bent Sandbæk 

• Sekretær Peter Knold 

• JR bemærkede at næstformandsrollen i højere grad skal inddrages tidligere i processen ved 

sager af tungere karakter. 

 

3) Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2018.  

 

4) Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden.  

Blev gennemgået med få tilretninger. Underskrives på næste bestyrelsesmøde. 

 

5) Procedure for godkendelse af udvalg og udvalgsformænd. 

 

6) Bestyrelsen besluttede, at der i 2018 skal være følgende udvalg, samt fordelte udvalgene mellem 

sig efter følgende plan: 

 

• Begynderudvalg: Flemming Marker 

• Eliteudvalg: Jens Eg 

• Husudvalg: Gûnther Løkke 

• Regeludvalg: Flemming Marker 

• Juniorudvalg: Peter Knold 

• Kommercielt udvalg: Kjeld Nedergaard 

• Turneringsudvalg: Jens Riis 

• Kulturudvalg: Jens Riis  

• Baneservice: Karen Andersen 

• Visionsudvalg: Kjeld Nedergaard, Peter Knold, Bent Sandbæk, Mai Lindgaard 



• Baneudvalg: Struktur ændres til fremover at bestå af 2 bestyrelsesmedlemmer, 

Chefgreenkeeper, greenkeeper, 2 trænere (Brian Akstrup og Christian Hostrup). 1 gang om 

året bliver der afholdt et medlemsarrangement med banerne som en del af temaet – dette 

for at inddrage medlemmerne i dialogen omkring banernes udvikling.  

 

1. Medlemsmøde (visioner) i 2018 afholdes  

mandag den 12. marts. Kl. 19.00 i Råsted 

ML skriver til udvalgsformænd, om at der skal gives besked om hvem der er den fremtidige 

formand. Direktiv for udvalg medsendes. 

 

7) Nyt fra direktøren: 

• Arbejdet med businessklubben. Der har været møde i det kommercielle udvalg i November. 

ML har overtaget nogle af medlemmerne. 

• Der forventes i 2018 at være særlige sponsorater til Elite og Juniorer.  

 

• 50 års jubilæet i oktober, 2020. Drøftelse af om særlige aktiviteter skal planlægges. 

Drøftelsen fortsætter på næste møde. Aktiviteter skal planlægges i god tid. 

 

8) Nyt logo 

• Arbejdet med det nye logo pågår.  

Der er en grafiker sat i gang med opgaven. Således at det kan laves i flere former! (rund, 

aflang, flere trykfarver osv) 

• I forbindelse med medlemsmødet præsenteres oplæg til logo. 

• Så længe et nyt logo ikke er besluttet, anvendes det fra 2017. Alle udvalg o.l., som er en del 

af Holstebro Golfklubs officielle portefølje, anvender klubbens logo. 

 

9) Status på økonomien: 

• Ejendomsskat på storådalen drøftes med Holstebro Kommune. 

• Budgetgennemgang: 

• På udgiftssiden er der udsving på baneudgifter grundet et nødvendigt ekstra indkøb af 

maskine, og reparation af maskinpark ud over det forventede. Samlet set er der et 

underskud på 188t kr. mod budgetteret underskud på 112t kr. 

• Som konsekvens af de udmeldelser der er kommet efter udmeldelsesfristen samt 

ekstraordinære reparationer skal der spares 200.000kr på greenkeepersiden.   

 Besparelsen medfører:  

følgende bemærkninger er efterfølgende skrevet til referatet efter møde med alle greenkeepere: 

• Banerne lukkes om formiddagen ved prikning og vertikalskæring. På skovbanen vil det dreje sig 

om ca. 11 formiddage, fordelt på tirsdage, onsdage og torsdage i perioden marts til september. 

• På Storåbanen vil der blive 6 lukkedage i sæsonen til bane pleje. 



• Klubber i klubber kan ikke starter før 09.00. Vi er ikke effektive når vi skal ligge og klippe mellem 

spillerne.  

• Baneudvalgsmøder lægges i arbejdstiden. 

• I weekenden vil der blive klippet greens på Skovbanen og Storåbanen. 

• Der er i endnu større grad brug for frivillige kræfter. 

 

• Det skal undersøges om der via sponsorater kan findes en boldvasker til opstilling i 

storådalen. 

 

 

10) Status på personalesituationen: 

I løbet af efteråret har vi sagt farvel / eller på gensyn senere til følgende 6 medarbejdere: 

Ahmad Hamoud 

Jens Bøcher 

Richard Jensen 

Christian Ørts 

Jesper Søe 

Viggo Christensen 

Det betyder, at frem til foråret bemandes golfklubben af: 

Annemette Råhede, Birgit Løkke, Bjarne Krogshede, Brian Akstrup, , Christian Hostrup, Finn Hansen, 

Jens Kr. Larsen, Ida Knudsen, Mai Akstrup, Mai Lindgaard, Mette Friis, Mogens Madsen, Ronny 

Carøe 

 

11) Referat af møde med PRO`er: 

• Daniel Løkke, Thomas Løkke og Nikolaj Kristensen deltog i mødet med JE, BA og SØ. Martin 

Amtkjær var forhindret i at deltage.  

• 2018 sæson med placering i 1. division blev diskuteret.  

• Der arbejdes på at finde sponsorstøtte til eliten.  

• Pro’erne har en positiv tilgang til at spille for Holstebro Golfklub -Næste møde er ultimo 

januar, hvor endelig afklaring foreligger. 

 

12) Eventuelt 

Drøftelse af rammer for rejser og ture i regi af Holstebro Golfklub. 


