
Åbent Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 23. august 2017, fra 17 til 21, 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 Lindgaard (ML); 

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

Afbud:   

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra mødet i juni måned. 

2) Nyt fra formanden: 
 

GREENFEE BILLETTER: 

 

• Gamle udgåede greenfee billetter med udløb senest 31.12.2016 fra både Storådalen og 

Holstebro Golfklub skal anvendes SENEST d. 30.9.2017 – de kan ikke ombyttes til nye 

greenfee billetter. 

• Info om dette gøres tydelig på hjemmesiden. 

 

KONTINGENT + PRIS GREENFEE 2018: 

 

• Fuldtidsmedlemsskab er fastsat til 6.300,- på næste møde fastsættes prisen for resterende 

medlemskaber. 

• Drøftelse af vores min. pris på greenfee – samt greenfee aftaler med andre klubber begge 

dele skal genovervejes og tages op på næste møde.  

• Der skal laves et oplæg til hvad eks. et fleks-medlemskab giver ret til. ML inddrager KA og 

FM. Deadline oktober mødet. 

KONTINGENT REFUSION: 

• Der er gennem året flere henvendelser fra medlemmer, som af den ene eller anden årsag 

ønsker at få nedsættelse i kontingentsats eller direkte refusion. 

BESLUTNING: 

• Klubben refunderer IKKE indbetalt kontingent. Ligesom der IKKE refunderes for ændring til 

lavere medlemskab (f.eks. fra fuldtid til Park/flex midt i en sæson) 

• Der gøres endvidere opmærksom på, at ovenstående er gældende hvad enten der er tale 

om sygdom, flytning eller død. 

• Offentliggøres på hjemmesiden, i nyhedsbrev, ved generalforsamling samt ved kontingent 

opkrævning. 



 

EFTERÅRSMØDE 

• Drøftelse af evt. efterårsmøde for medlemmerne. DGU vil gerne være en del af 

dagsorden og opdatere medlemmerne i forhold til undersøgelsen golfspilleren i 

centrum.  

• Vi udskyder til foråret hvor evt. de nye regler kan blive en del af programmet.  

STORÅDALENS RESTAURANT 

• SØ og ML afholder et møde med Frederik Lange om restauranten i forhold til golfspillerne. 

 

3) Nyt fra direktøren: 

 

Kampagne for hvervning af medlemmer i efteråret 2017.  

• Der gives et specialtilbud til helt nye medlemmer om at melde sig ind nu til reduceret pris for 

resten af 2017 og samtidig betale næste års kontingent – dermed gives der fuld spilleret resten af 

2017. 

• Der planlægges en ”spil-med-dag”. Det vil sige at medlemmer kan invitere et medlem fra en anden 

naboklub til en runde i Holstebro. Dato afklares med turneringsudvalget. 

• HGK deltager ikke i messen ”ferie for alle” i 2018. 

Boldrende på Parkbanen i 2018? 

• Det afprøves at, nuværende regel med booking i golfbox fastholdes.  

• Der skal være 10 minutter mellem tiderne og der skal være 2 boldrende-tider i timen. De 10 

minutter mellem boldene giver mulighed for at der kan flettes ved de sidste 9 huller. 

 

Dress-code  

 

• Udfordringen er drøftet – vi gør klubbens dresscode synlig på hjemmesiden. Samtidig informerer vi 

begyndere om forholdene i klubben. Men vigtigst af alt, så skal man føle sig hjertelig velkommen. 

 

Politik omkring benzin buggy  

 

• Benzinbuggies ikke må anvendes på banen. De som pt. kører udfases ved udskiftning til el-biler. 

• Vi har et par stykker, som anvendes arbejdsmæssigt – de udfases i takt med, at økonomien tillader 

el-buggies, men kun der hvor en el-bil ”kraftmæssigt” kan erstatte benzinkøretøjerne. 

 

 

 

 

 



INDSATSOMRÅDER DER ARBEJDES MED: 

 

• Træningsfaciliteter. Samtidig fortsætter KN og PK snakken med trænerne og får formuleret en 

vision. 

• Baneguides.  Der kommer nye baneguides i 2018. Jens Mensing har ydet et stort stykke arbejde i 

2017 for at måle banerne op.  

• Evaluering af kampagne i uge 28 hvor der var nedsat greenfee på Storåbanen (150 kr) for første 

runde, herefter kunne Skovbanen købes til nedsat greenfee til spil samme uge. Der var 22 spillere 

der benyttede sig af tilbuddet.   

• ML udvikler forslag til tilbud / aktiviteter i juli 2018 – deadline januarmødet. 

• Rejser i regi af klubben. 

• Udvikling af pakketilbud til ”ikke golfere” 

 

4. ØKONOMI 

a. Resultat if. til budget pr. 31. juli er +87t mod +70t i budget.  Samlet forventes det ikke nå 

målet for året på greenfee indtægter. Baneudgifter ligger under budget. Afvigelse på 

kontingent er 105t som er restance.  Likviditeten forhandles med banken som aftalt i 

foråret. 

b. Ejendomsskat er eftergivet i Hedensted og Juelsminde. SØ tager kontakt til Holstebro 

Kommune vedrørende dette. 

c. ECCO tour. Resultat 2016 +77t kr. Status er at pt. er udsigterne at arrangementet løber 

rundt, der er stadig 8 Pro/Am hold af forskellig art, der ikke er solgt. 

 

Tilbageblik på KIK mødet den 15/8 og beslutning for 2018 

• Et super godt og konstruktivt møde, med positive forslag fra KIK. 

• SØ og ML afholder møde med KIK`er for endelig afklaring af sæson 2018. 

 

Junior træning i 2018  

• Eventuel ændring af aftalen med trænerne. Der skal tilbydes forældre ”træneruddannelse” 

• Der skal tages højde for i budgetlægningen at junior afdelingen er vokset fra 57 til 75 

medlemmer – hvoraf 47 aktivt træner minimum 1 gang pr. uge.  

 

Baneudvalgtes ønsker til det kommende budget 

• Investeringer på 2-300.000 på maskinsiden forventes. 

• Hul 2 – Phillip Spogaard skal inddrages i at finde en løsning på det manglende vand i søen 

ved green. 

• Bunker ved hul 17 skal gøres mindre. 

• Teested hul 11 står også på ønskelisten. 

• Ønsker til forbedringer af Storåbanen drejer sig især om nyt sand i ca. 40 bunkers og 

dræning af fairway på hul 4 – ændringer på Storåbanen skal afklares med ejerne. Både i 

forhold til praktiske og økonomiske aspekter. 

 



 

GENERALFORSMALING DEC. 

• KA søger genvalg. MK søger ikke genvalg. JE færdiggør sin 3 og sidste periode og kan ikke 

genvælges. 

• Der er fleksibilitet på 5-7 medlemmer plus 3 til fra den tidligere Storådalens GK. 

• Forslag til Generalforsamling skal indsendes senest 15. oktober – dette skrives på 

hjemmesiden. 

 

NYT FRA UDVALGENE 

• Juniorudvalget. 5 års strategiplan lavet i 2015 havde som et delmål at nå 70 medlemmer (se 

pkt. 3.f. I sommerferien blev der som tidligere år afholdt Golf-camp – en god Camp med 

godt fremmøde. I uge 31 blev der også afholdt en junior-dag i DGU regi – det gav 4 nye 

medlemmer. Der har være flotte resultater i både årgangsmesterskaber, og 

distriktsturneringer. 

• Eliteudvalget. Der mangler momentum og engagement i udvalget. Kvalholdet har haft et 

godt år med stor opbakning. Det skal afklares hvilke spillere der ønsker at være med i 

næste sæson hvor der spilles 1. division. Der skal i lighed med Træningsfaciliteter 

udarbejdes en strategi og vision for Eliteområdet.  

• Turneringsudvalg. Beslutning omkring at medtage hund på banerne drøftet – ikke 

færdigbehandlet. 

 

EVT. 

• Antal nye begyndere i 2017 forventes at nå 144. 

• Opmærksomhed omkring hvis Skovbanen lukkes til vinter, at så skal Storåbanen klargøres i 

god tid. 

 

 

 

 

 

 


