
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 22. maj 2017, fra 17 til 20:30, Holstebro Golfklub, Brandsbjergvej 4, 7570  Vemb. 

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

Flemming Marker (FM); Kjeld Nedergaard (KN); Jens Eg (JEG); Maiken Kortegaard (MK); Mai Lindegaard 

(ML); Jens Riis-Vestergaard (JR); Peter Knold (PK) 

Afbud:   

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

Dagsorden til mødet: 

Dagsorden til mødet: 

1) Underskrift af referaterne fra de to seneste møder.  
2) Nyt fra formanden. 

- Samarbejdsklubberne Trehøje, Sønderjylland og Esbjerg. Mødes 24/5 for at udveksle erfaringer 
if. til hvordan det er at sidde i en bestyrelse. Esbjerg har truffet en principiel beslutning at 
greenfee i weekend ikke kan være billigere end 300 kr. og til hverdag 250 kr. Dette skal 
afstemmes således at halvpris-aftalen giver mening. 

- Old Boys og spil på Skovbanen, når der ikke er forhåndsreserveret. Reglerne skal overholdes og 
man kan ikke eks. lave en baglæns gunstart eftersom dette kolliderer med greenkeepernes 
arbejde.  En tee-time i golfboks betyder start fra hul 1.  

- Spilleret til nye på Storåbanen? Nybegyndere får mulighed for 2 gange at spille Storådalen og 2 
gange i Råsted - Skovbanen (9 huller). Dette med henblik på at de hurtigt vælger et fuld 
medlemskab og ikke blot parkbanemedlemskab. 

3) Nyt fra Direktøren 
Der har været indbrud i Råsted den 22. maj lidt over kl. 5 om morgenen. 4 nye kameraer og ny 
harddisk til tyverialarmen kan købes for 6.500kr. Der skal også laves en døgnboks aftale med jyske 
bank. ML sætter dette i gang.  
- Status på kontrakter. Er i mål på alle medarbejdere.  
- Status på Flex. Der er for få timer til kontoret. 
- Status på forsikringer og pensioner. KN hjælper ML med at få skabt et overblik. 
- Fremtidig strategi i forhold til lønstigninger. ML anbefaler at bestyrelsen til efteråret får lagt en 

strategi for lønforhandlinger. Herunder stillingtagen til Pension og forsikringsdelen af de 
ansattes kontrakter.  

- Træningslektioner. Det halter med booking af individuelle tider, dette påvirker økonomien. Det 
skal undersøges hvor bookede de faste hold er – herunder Elitehold. 

- Træningsbolde. Der mangler bolde begge steder. ML sikrer der bliver købt bolde, samt at tage 
de gamle fra Råsted i brug. Der mangler også frivillige opsamlere. Skoven der omkranser driving 
range i Råsted skal renses op for bolde som opsamler ikke kan nå. PK laver en aktivitet med 
juniorerne. SØ taler med Christian Hostrup om der kan laves en smart løsning hvor bolde i Storå 
også kan blive vasket jævnligt. 

- Buggies og deres placering i Råsted. Det er upraktisk for Jimmi med den nuværende placering. 
Om sommeren skal de stå ved Golfshoppen – dvs. ladeapparatet flyttes.  



- Hvor langt er hjemmesiden?  Den er så færdig at den nu kan lanceres - dato meldes ud senere 
(ML). Der linkes til den gamle hjemmeside i starten således at ingen informationer går tabt.  

4) Økonomi pr. 1. maj. 
- Lige nu prioriteres kontrakterne og fakturaerne med businessklubben 
- Minus på 84t på greenfee grundet vejret. Sponsorer minus 727t – der er skrevet faktura i Maj 

måned for over 900t kr. Det er kommet 633t ind pt.  
- Totalt er der en afvigelse på 614 ved udgang af april – dette er nu dækket ind af de 633t kr. der 

er kommet ind. Der skal fortsat være en stram styring af økonomi if. til budget.  
- Ros til økonomioversigten til Birgit Løkke, det giver et godt overblik til bestyrelsen. 
- Ca. 35 spillere har fået lukket for deres adgang til Golfbox grundet manglende betaling.  

5) Nyt fra udvalg 
- Kulturudvalget. Skt. Hans match afholdes som en 9 hullers match i Storådalen med 

efterfølgende båltale ved borgmester h. C. Østerby. Der er et godt samarbejde i udvalg samt 
med restauranten.   

- Baneservice. Alle har været på kursus, en god stemning i gruppen. Velkomstservicegruppen på 
ca. 8 blev reduceret til 3 fordi man kun ønskede at køre baneservice. Velkomstservice går ud på 
at byde velkommen til greenfee gæster, finde buggies, salg af eks. sodavand og småting i Storå. 
Man skal kunne forvente 4 gange på en sæson 9-12.  Bestyrelsen skal forsøge at finde folk til 
dette udvalg.  

- Begynderudvalget. I alt er der startet knap 100 begyndere i år. Stor ros til udvalget. Set if. til 
naboklubber har Holstebro en stor succes if. til antal af begyndere.  

- Juniorudvalget. Uge 31 er der officiel junioruge – der vil være en del aktiviteter planlagt i denne 
uge. Den 26. maj afholdes der for første gang en Mælkebøttematch i Råsted som en kombi af 
opgravning af mælkebøtter og golf for juniorer og deres forældre.  

- Husudvalget skal kigge på vind-afskærmning af terrassen i Råsted.  
- Baneudvalget. Møderne fungerer godt. Der arbejdes fra 2018 ud fra et årshjul. Fra 2018 

forventes der 4-5 møder om året.  Ressourcer til at støtte afholdelse af Eccotour planlægges af 
Ronny i samarbejde med Christian Ø. Storådalen fastholder de 5 teesteder. 

- Turneringsudvalg. Der ønskes en oversigt over de kommende matcher – som medsendes 
nyhedsbrev samt opdateres på Facebook. Det virker med sponsorer til de forskellige matcher. 
”En anderledes golfdag” er kørt uden om udvalget, og udvalget hjælper ikke denne dag. Det 
drøftes med Eliteudvalget at elitespillerne også deltager i klubmesterskaberne.  Indretning af 
matchkontor i Storådalen sker i kontoret ved Restauranten.   

6) Ryste sammen festen + matchen. Det kniber med tilmeldingerne til ”ryste sammen match” 10+11 
juni, der meldes ud omkring tilmeldingsfrist. Matchens gennemførelse besluttes senest 3. juni. 

7) Eventuelt 
a. Næste møde 20. juni afholdes i Storådalen. ML tjekker at der er frit til afholdelse af mødet.  
b. Uge 28 er der mange henvendelse der går på arrangementer al a ”bøf og bowl”. Klubben 

ønsker ikke disse arrangementer som bl.a. finder sted i Skive hvert år – hvor det stort set er 
gratis. ML arbejder videre med ideen om at Storådalen afprøves med et sådan 
arrangement.  

c. Sammenlægning af tider i weekender og helligdage og andre dage hvor der er pres på. For 
at støtte baneservice sikres det at bolde slås sammen når dette er muligt og 
hensigtsmæssigt.  

d. Sortiment i Storådalens proshop er bestemt af Jimmy, som også har det fulde ansvar.  

Mødet hævet 20.35 


