
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 8. januar 2019, fra 17:00 til 21:00, Holstebro GK, Brandsbjergvej 4, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Svend Ørgaard (SØ); Mai Lindegaard (ML); Karen Andersen (KA); Jens Eg (JE); Kjeld 

Nedergaard (KN); Peter Knold(PK); Günther Løkke (GL); Flemming Antonsen (FA); Flemming 

Marker (FM); Bent Sandbæk (BS); Jens Ejvind Toft (JET) 

Afbud:  Ingen 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

a. Formand Günther Løkke 

b. Næstformand Peter Knold 

c. Kasser Bent Sandbæk 

d. Sekretær Peter Knold 

2. Golfcafeen. 

Status på ansættelse af forpagter eller bestyrer. Der er ikke tilfredsstillende søgning på rollen som 

forpagter.  Derfor ligges der en stilling op på www.jobindeks.dk hvor der søges en Cafe`leder.  

3. Nyt fra direktøren. 

Priser 

Prisliste for 2019 godkendt. 

Ungdomsbulen 

Yderskal forventes færdigt 1. april. Lokalet er blevet dobbelt så stort – grundet muligheden for flyt 

af flere bag-skabe.  

Vi afsøger økonomiske muligheder for at etablere puttinggreen og udslagsområde. Pris ca. kr.  

100-125.000 

Udvalg 

Gennemgang af udvalg og udvalgsformænd/kvinder, og bestyrelsesrepræsentanter i udvalg. 

Sponsorer 2019 – status  

Der er pt. lukket for kr.  678.500.  Bardeaftaler er på kr. ca. 225.000  

4. Økonomi.   

a. Nykredit har orienteret om at bidragssats sættes op fra 1,1 til 1,6 – dvs. en årlig stigning på 

kr. 15.000.  

b. Afskrivningsmetode drøftet. Vi fastholder nuværende politik.   

c. Budget. Status pr. 30. november er at indtægter er i plus på kr. 19t og omkostninger i plus 

på kr. 41t – dvs. samlet kr. 60t bedre end budgettet. 

d. Opgørelse af medlemmer viser et tal på 1.747. Der er plus set i forhold til 30. september.  

 

 

 

5. Punkter fra Flemming Antonsen. 



Afstandsmarkeringer. Golfspiller i centrum (spørgeskemaundersøgelse) – viser en del kommentarer 

på layout og afstandsmarkeringer. Alle green-fee spillere vil fremover få en baneguide på 

Skovbanen. 

Hjemmesiden. ML opdaterer sider med personale og bestyrelse. 

Reklamer på skærm i Storådalens restaurant. Har pt. givet ca. kr. 25.000 – målet er kr. 50.000. 

6. Forårets aktiviteter. Punktet tages på næste møde. 

7. Eventuelt. 

a. Regelaftner/ dag foregår 

D. 4.2 – 12.2 – 20.2 - 24.2 – 28.2 tidspunkt følger i nyhedsbrev 

b. Persondataforordningen er på plads og hjemmesiden afspejler dette.  

c. Næste møde 19. februar på storådalen 16:30. Andre mødedatoer for 2019 fastsættes 

senere. 


