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Referat Generalforsamling Holstebro Golfklub (*HGK) 

Dato og sted: 3. december 2020, fra 19 til 21, Gråkjær Arena Hostrupvej, 7500 Holstebro. 

Referent:  Peter Knold, Flemming Antonsen 

1. Valg af dirigent. 

a. Kristian Grud bød kort velkommen 

b. Tage Hjortkær blev foreslået og valgt. 

Fremmødte var 119 medlemmer. 

2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år. 

a. Formand Günther Løkke afgav beretning som blev taget til efterretning uden spørgsmål. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

a. Kassér Bent Sandbæk fremlagde regnskab for HGK 1. okt. 2019 til 30. sept. 2020. 

i. Niels Sandgaard: flot regnskab, løn dog steget med 350.000 kr. og øgede 

baneudgifter på Storåbanen som er en lejet bane. 

• Svar: øget lønudgift grundet manglende vinterfyringer i greenkeeperstab. 

Storåbanen vedligeholdes løbende så medlemmerne får en god oplevelse og 

vores greenfee gæster ligeså. Dette besluttes if. til HGK samlede økonomi. 

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter. 

a. Præsenteret af Bent Sandbæk og der er ingen kontingentstigning i næste sæson. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

a. Vedtægtsændring så HGK opfylder restaurationslovens §16 (forening, bestyrelse, 

direktion finansieres ikke af nogen der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.  

i. Fremlagt af Kristian Grud. Forslag vedtaget ved håndsoprækning. 

b. Fremlæggelse af renovering af Skovbanens hul 18. 

i. Fremlagt af Peter Knold – flertal og opbakning givet ved håndsoprækning – skal dog 

uddybes og bearbejdes yderligere. Hvis vi møder noget der ændrer projekts 

forudsætninger, vil dette blive præsenteret på et medlemsmøde. 

ii. Spørgsmål og bekymring til ændring af hul 18 gik primært på: 

• Undersøge vandproblemerne så vi baseret beslutningerne på fakta. 

• Sikre at kommunen accepterer at bækkens forløb ændres til at være mere snoet. 

• Hvorfor flytte green når vandproblem består til venstre fra bækken.  

• Fastholde hullet som det er, da det er et godt afslutningshul. 

iii. Sammenfattet svarede Peter Knold på vegne af et enigt baneudvalg. 

• Vi kommer til at undersøge tingene grundigt i lighed med den måde vi 

håndterede ændringerne til hul 2. Eks. Inddrage jordbundsprøver og lignende. 

• Vi ændrer ikke på noget førend vi er afstemte med kommunen. Dette gælder 

både for bækken og søen. 

• Green skal flyttes og hele området re-shapes så dræningsproblemer forsvinder. 

Hullet kan således spilles mens arbejdet pågår. 
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• Med baggrund i anbefaling fra banearkitekt og baneudvalgets egen vurdering 

skal hul 18 ændres. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

a. Erik Fast forslår ændring af: 

”genvalg til bestyrelsen kan finde sted, et medlem kan dog højst indvælges i tre 

sammenhængende perioder ad gangen”. 

Ændres til ”bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet 

der årligt afgår 2-2 og i 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.” 

Erik Fast begrundede sit forslag. 

Jan Olesen støttede forslag og roste bestyrelsens formand. 

Peder Johansen argumenterede for hvorfor denne passus er i vedtægterne og 

opfordrede medlemmerne til at stemme nej til denne ændring. 

Peter Knold støttede på bestyrelsens vegne forslaget og opfordrede til at stemme ja. 

Afstemningsresultat skriftligt: 106 ja; 12 nej; 1 ugyldig. 

Forslaget vedtaget.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Karen Andersen og Bent Sandbæk ønskede ikke genvalg. 

Kjeld Nedergaard og Jette Vad blev valgt uden modkandidater. 

8. Valg af revisor. 

PWC blev valgt. 

9. Eventuelt 

a. Malte Skaaning vinder Løkke Talentpris 2020. Malte blev hyldet på generalforsamlingen 

for en sæson der har budt på landsholdsudtagelse og flere topresultater. Nomineret var 

også Kayden Mortensgaard & Gustav Thornvig på baggrund af flot udvikling over 

sæsonen. 

b. Birthe Mogensen foreslog at vi kiggede på den succes det havde været I Himmerland GK 

med at give gratis / reduceret kontingent for junior / ynglinge / studerende. Det har 

givet en stor vækst i medlemmer i denne kategori i Himmerlands GK. 

c. Birthe Mogensen foreslog flere selvstændige tee 52 og 55. Dette stemmer overens med 

baneudvalgets planer om at etablere flere teesteder som alternativer til især tee 59. 

Eksempelvis vil dette ske på hul 1 hvor flytning af tee 59 giver plads til et større 

træningsområde. Dette gør samtidigt at selvstændige tee 55 og 52 etableres.  


