
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 21. september 2017, fra 17 til 20:15, Holstebro GK, Storådalen, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Svend Ørgaard (SØ); Karen Andersen (KA); Günther Løkke (GL); Jens Ebbensgaard (JE); Kjeld 

Nedergaard (KN); Jens Eg (JEG); Maiken Kortegaard (MK); Mai Lindegaard (ML); Jens Riis-Vestergaard (JR); 

Peter Knold (PK) 

Afbud:  Flemming Marker (FM) 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referatet fra mødet i august. 

2) Nyt fra formanden; 

a) Tilbageblik på KIK møderne. 

Referat fra møde med KIK`er i regi af Holstebro Golfklub 4. sep. 2017 

  
Holstebro Golfklubs bestyrelse og direktion takker klubbens KIK`er for et par særdeles gode 
dialogmøder med evaluering af sæson 2017 og planlægning af 2018. 
  
På møderne er følgende blevet drøftet og besluttet. 
  

1. KIK`matcher og blokeringer 
• Tirsdagsdamerne og Old Boys afholder alle deres matcher på Skovbanen – ved behov 

flyttes de til Park/Engbanen 
• Råstedpigerne, Mens Section og MK Klubben flytter deres matcher til Storåbanen i 

gennemsnit hver 4 uge – KIK`erne planlægger i samarbejde med kontoret hvilke datoer det 
drejer sig om 

• Onsdagstræf spiller de fleste af deres matcher på Storåbanen, men kommer til Råsted 3-4 
gange pr. år. 

  
• Blokeringer aftales med kontoret og skal så vidt muligt gerne være kontoret i hænde senest 

d. 1. feb. 
  

2. Ferieturneringer 
KIK`erne har foreslået, at de gerne vil stå for ferieturneringer i 2018 

• ALLE turneringer i regi af Holstebro Golfklub ligger under turneringsudvalget, som derfor 
skal godtage og indgå i det nye forslag. Dialog med turneringsudvalget skal indledes for en 
super god løsning. 

• Blokeringer i juli vil kun ligge på de dage, hvor der afvikles ferieturneringer jf. ovenstående 
forslag fra KIK`er 

• Endelig beslutning vedr. afvikling af ferieturneringer tages af turneringsudvalget, KIK`er og 
bestyrelsen senest 1.feb. 

  
3. Div. 
• MK får efter ønske en opslagstavle i Råsted 



• Der kigges på klublokalet i Storådalen  
• Matchkontoret i Storådalen skal opgraderes, Bjarne er ansvarlig for flytning af stationær 

computer og tilkobling af div. printere 
• Dialog om Storådalens restaurant ( se nedenfor) 
• Fælles folder om alle KIK`er skal genoptrykkes og udleveres til begyndere 
• Der skal fremadrettet kun være en klub 36 + i regi af Holstebro Golfklub 

 

Referent Mai Lindgaard 

b) Klubmesterskaberne. Der har igen i år været for få tilmeldte- der evalueres med 

turneringsudvalget i nov. 

c) Indkomne forslag til generalforsamlingen pr 21.9 – fristes for forslag er 15. okt. 

o Forslag om afskaffelse af det nye logo.  

d) Stillingtagen til den prioriterede indstilling fra Baneudvalget på Storåbanen og Skovbanen.  

Punktet genoptages i forbindelse med budgetlægning i okt. 

 

3) Nyt fra direktøren: 

a. Forslag til medlemskaber og priser for 2018 drøftet- fremlægges til endelig godkendelse på 

generalforsamlingen 

(Forslag ligger som bilag) 

 

4) Økonomien efter 11 måneder (1. oktober 2016 til 31. august 2017) 

a. Minus 29.000 kr. mod budget på minus 77.000 kr. 

b. Kontingent har stadig et minus fra start af sæson på manglende indbetaling. 

c. Greenfee viser et plus på 37.000 kr.  men for September forventes 250.000 under budget 

grundet banelukninger og generelt dårligt vejr. 

 

5) Budget 2018: 

a. Fastsættelse af kontingenter. Se pkt. 3.a. 

b. Fastsættelse af greenfee, skabsleje m.m. 

c. Greenfee aftaler i 2018. 

i. Skovbane 500 for weekend og Storåbane 400 – begge baner stiger dermed kr. 50. 

ii. Voucher skal give 350 kr. til HGK. 

iii. Greenfee aftaler med andre klubber forsætter uforandret. 

d. Dronefilm – profilbog – boldvasker Storå. 

i. Dronefilm fra Skovbanen ligges på hjemmesiden (ML). og der laves ikke yderligere 

aftaler omkring optagelse af drone-film. 

ii. Profilbog for Holstebro Kommune har Storåbanen tidligere været en del af. HGK 

fortsætter ikke dette engagement. 

e. Plan for selve arbejdet med budgettet. 

i. Boldvasker til Storåbanen medtages i budgetoplæg for 2018. 

ii. JE inddrages i arbejdet med budgettet. 

6) Forberedelse af medlemsmødet den 10/10 kl 19 i Råsted. 

a. Gennemgået dagsorden for mødet. 



7) Kort fra øvrige udvalg. 

a. Alle nye begyndere forventes at komme igennem 3 kaninmatcher – og kan dermed frigives 

til spil. 

b. Kulturudvalg.   Bingo-aften aflyst. 

8) Eventuelt. 

a. Skovbanen lukkes til vinter i lighed med vinter 2016 / 2017.   Det er suverænt greenkeepere 

der bestemmer evt. banelukning – også om vinteren. 

b. Evalueringsmøde for sæson 2017 med udvalgene er i proces. 

i. Elitespillere har i år ikke brugt muligheden for fri træning ret meget. Dette skal 

indgå i evaluering i Eliteudvalget. 

c. SØ deltager i ”golf gavner” i Mollerup, som er et initiativ fra DGU som inddrager 

kommunen og dets sundhedspolitik. 

d. Regionalmøde DGU finder sted 25. oktober i Holstebro. 

e. Musikteater bookes til generalforsamling. 

f. Vi tager stilling til Ecco Tour 2018 på næste bestyrelsesmøde, hvor dette års turnering 

evalueres. Vores holdning er umiddelbart positiv. 

Vi ønsker ikke en stor udskiftning i bestyrelsen i 2019, derfor foreslås det at der kun genbesættes 1 af de 2 
afgående medlemmer ved de næste 3 valg.  
I 2017 stopper Jens Ebbensgaard og Maiken Kortegaard. Karen Andersen modtager genvalg.  
 
Iflg. Vedtægterne vedtog man i dec. 2016 flg: 
Der tilføjes et tillæg til Holstebro Golfklubs vedtægters §8, at Holstebro golfklubs bestyrelse 
udvides med tre personer i en periode på tre år fra 1. januar 2017 til 31. december 2019. Efter den 
periode er antallet af medlemmer i Holstebro Golfklubs bestyrelse igen i overensstemmelse med 
vedtægterne, og tillægget bortfalder derefter automatisk 
 

Bestyrelsen foreslår på baggrund af dette, at en af de tre personer indvælges i bestyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til medlemskaber 2018 

 Skov 
banen 

Storå 
banen 

Parkban
en 

Eng 
banen 

Frøjk 
banen 

DGU 
kort 

Træning 
1 x pr. 
uge 

Pris 

Platin X X X X X X  6300 

Guld   X X X X X 4800 

Sølv   X X x X  3800 

Bronze    X X   1500 

Flex      X  1200 

Long Distance X X X X X   3600 

Passiv        500 

Studerende/ 
Ynglinge 

X X X X X X X 2800 

Junior X X X X X X X 1000 

Barn   X X X X X 500 

 

Ovenstående er afhængig af generalforsamlingens godkendelse. 


