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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 24. april 2019, fra 17 til 21, Holstebro GK, Frøjkvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Bent Sandbæk (BS); Flemming Marker (FM); Karen Andersen (KA); Günther Løkke (GL); Jens 

E. Toft (JT); Jens Eg (JEG); Flemming Antonsen (FA), Svend Ørgaard (SØ), Kristian Grud (KG); 

Peter Knold (PK) 

Afbud:  Kjeld Nedergaard (KN) 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

1. Underskrift af referat fra d. 18.03.2019 

2. Nyt fra formanden. 

a. Der er en god stemning i klubben. Begge baner står rigtig godt, stor ros til 

greenkeeperne. 

b. KG og GL var til møde i DGU – tema var hvad DGU kunne gøre som 

interesseorganisation. De inviterede var nye Golfmanagers / bestyrelsesformænd. 

Der var i alt 10 klubber repræsenteret.  Økonomisk er de fleste klubber meget 

presset.  

 

3. Orientering fra Golf Manager 

a. Business Club. Der deltager 3 nye medlemmer på næste event som foregår i Råsted. 

b. Drøftelse omkring bemanding i cafeen (vagtplan). Vagtplan er opdateret da den 

ikke havde nok åbningstimer i opstarten. 

c. Status omkring Indoor (ungdomsbulen). Juniorerne har ytret ønske om at overnatte 

Indoor. 

d. Der er øget banekontrol på alle baner. Knud Bagge efterlyser dog flere til at køre 

banekontrol. Der skal også køres banekontrol på Frøjkbanen. Der er fokus på at 

bagmærker er synlige på spillernes bag.  

e. Der mangler bolde på begge driving ranges. Der er pt. 5 måneders leveringstid. 

f. Møde med Peoples vedr. hjemmesiden. Der igangsættes en opdatering. 

g. Der mangler lige nu medhjælpere til ”golfens dag” den 28. april.  

 

4. Økonomirapport pr. 31.03.2019 

a. På indtægtssiden er der en negativ afvigelse på 49t kr. på kontingent. På helåret 

svarer det til 18 fuldtidsmedlemskaber. Der er siden 1. april kommet 7 

fuldtidsmedlemmer – så målet er realistisk for at nå budget. Udgifter til sponsorer 

viser en positiv afvigelse på kr. 92t kr. – dette regnes for en periodisering for året.  

Udgiftssiden viser en positiv afvigelse på lønninger, og en negativ afvigelse på 

baneudgifter (indkøb af gødning for resten af året). 



 
Classification: Restricted 

 

 

Budgetteret underskud på 272t kr. viser realiseret 72t kr.  Vi er dermed kr. 200t 

bedre end budget. 

b. Status på Sponsorer. Der mangler pt. kun at blive lukket aftaler med 2 sponsorer.  

c. Ansøgninger fra fonde.  

i. Der er søgt om penge til bordfodbold, air hockey, projekter, tv, samt diverse 

andre småting til Indoor golfcenter (ungdomsbule). Playstation og Sonos er 

købt for det overskud der var fra Bankoaften. 

ii. DGI har holdt møde i Ulfborg vedr. foreningspuljer. BS og GL deltog. Fonden 

uddeler samlet 44 mio. kr. BS og SØ arbejder videre med dette, og laver en 

liste med idéer.   

5. Drøftelse omkring KIK. 

a. Det blev diskuteret hvilke fremtidige muligheder der er for at etablere en officiel 

herre- og damedag. Dette skal passes ind med de blokeringer der pt. er med KIK. 

b. Fyraftensgolf har sammenfald med juniorgolf mandag aften. Dette skal undersøges 

om der kan findes en anden løsning. 

c. Onsdagstræf kan ikke køre gunstart i Råsted men får muligheden for at fastholde 

tid med gunstart i Storådalen. 

 

6. Nyt fra udvalg. 

a. Eliteudvalg. Træningskamp langfredag med Lemvig og Vestfyn. God stemning i 

Elitetruppen. Første kamp om ca. 1½ uge. 

 

7. Evt. 

a. Skt. Hansfest og match arrangeres og ligger nu i golfbox. HC. Østerby holder båltale. 

b. Der skal tages nye billeder af bestyrelsesmedlemmerne, og klubbens medarbejdere 

til hjemmesiden (PK). 

c. KIK arrangerer turneringer 3 dage i uge 30. 

d. Der skal laves en plan for uge 28, vi afventer pt. hvor mange billetter der sælges. 

e. Restanceliste blev gennemgået og der er pt. et udestående på kr. 135.650 kr. For en 

dels vedkommende er der lavet aftaler om betaling. Resten sendes nu til inkasso og 

samtidig blokeres for adgang i golfbox. 

f. Der bliver igangsat mere eksponering af muligheden for at tage lektioner hos Brian 

og Frederik. 

g. Der udsendes nyhedsbrev fra Formand – forventes klar til udsendelse i starten af 

uge 18. 

h. Udskiftning af måtter på driving range i Råsted. Der er kommet nye prøver som skal 

testes og herefter bestilles.  

i. Probox i Storå opstilles mandag i uge 18.  

j. Storåbanen afventer stadig regulering fra DGU. Forventes på plads 1. maj. 


