
Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 24. oktober 2017, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandbjergsvej 7500 Holstebro. 

Deltagere: Svend Ørgaard (SØ); Günther Løkke (GL); Jens Ebbensgaard (JE); Kjeld Nedergaard (KN); Jens 

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

 Marker (FM); Peter Knold (PK) 

Afbud:  Karen Andersen (KA) 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1. Underskrift af referaterne fra de to sidste møder. 

2. Nyt fra formanden 

a) Tilbageblik på medlemsmødet. Cirka 150 medlemmer deltog. God stemning.  

b) Hunde på golfbanerne. Må medtages på Park, Eng og Frøjk. Dvs. de må ikke medtages på 18 huls 

banerne.  

3. Nyt fra direktøren 

a) Gebyr for medlemmer med for sen betaling / udmeldelse.  

Deadline er 30. september jf. bestemmelser i vedtægter. Herefter kommer der en regning fra DGU 

til klubben. I 2016 / 2017 budgetterede klubben med kr. 100.000 i kontingent der aldrig kom. 

Derfor udarbejdes en administrativ procedure med henblik på at der indføres der gebyr i sæson 

2018 / 19 ved for sen udmelding (efter 30. september).  

Derudover undersøger ML hos DGU hvilke regler der er for klubskifte for et medlem der er i 

restance.  

4. Regnskab 1/10 2016 til 30/9 2017. 

a) Status blev gennemgået. Afventer endelig færdiggørelse af revisor. 

b) Sammenligning af lønudgifter med andre golfklubber- FM ansvarlig. 

c) Budget forslag blev gennemgået – JR – SØ – GL – BL – ML – RC udarbejder endeligt forslag til 

godkendelse på nov. møde 

5. Dagsorden, indkaldelse, lokale, dirigent til generalforsamling. 

Afholdes i Plexus 5. december kl. 19:00. 

Indkaldelse min. 14 dage før – dog tidligst 28 dage før. 

GL spørger Tage Hjortkær om han vil være dirigent. 

Der er indkommet 2 forslag som medsendes dagsorden. 

6. Baneudvalget - referat fra mødet med banearkitekten. 

Der blev givet en praktisk orientering omkring vand-problemerne på hul 2. Banearkitekt Phillip 

Spogaard kommer med 2 forslag til næste bestyrelsesmøde.  

7. Elitearbejdet fremadrettet. 

Møde afholdes på 27. oktober (JEG, SØ, Brian Akstrup, Thomas Løkke, Jesper M. Pedersen) med henblik 

på hvad der skal ske i 2018.  

8. Øvrige udvalg. 

Intet at bemærke. 



9. Eventuelt. 

Intet at bemærke. 


