
 

Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 15. november 2017, fra 17 til 21, Storådalen, Frøjkvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Svend Ørgaard (SØ); Jens Ebbensgaard (JE); Kjeld Nedergaard (KN); Jens  Eg (JEG); 

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

 Flemming Marker (FM); Karen Andersen (KA); Peter Knold (PK) 

Afbud:  Günther Løkke (GL) 

Mødeleder:  SØ 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referatet fra mødet i oktober. 

 

2) Nyt fra formanden: 

Orientering i forhold til afholdelse af generalforsamling. 

 

3) Nyt fra Direktøren: 

- Det skal indskærpes at udmelding SKAL ske pr. 30. september jf. klubbens vedtægter. Forslag til 

indførelse af gebyr vises på generalforsamling - til orientering mhp. indførsel sæson 2018 / 

2019.  

Siden 30.9 er der kommet 67 udmeldelser/ændringer hvilket i den grad besværliggører 

arbejdet med at fremlægge et realistisk budget.  

 

- Ecco tour får OK til afholdelse af turnering igen. Denne gang i uge 24, 2018 – på Storådalens 

bane.  

 

4) Regnskab 2016/2017 blev gennemgået og enkelte præciseringer blev aftalt. Regnskab og revisions-

protokollat blev underskrevet. 

- Regnskabet fremlægges i klubhusene og på hjemmeside jf. vedtægter mandag d. 20. nov.  

 

5) Budget 2017/2018 blev fremlagt og godkendt. 

- Budget fremlægges af JE på generalforsamlingen 

 

6) PRO`erne i regi af Holstebro Golfklub.  

- SØ tager kontakt til Jesper Møller for endelig afslutning af sæson 2017 

- Der indkaldes til møde vedr. sæson 2018 i dec. SØ + JEG er ansvarlige 

 

7) Baneudvalget  

- Møde om beskæringer og info om hul 2 er udsat til januar 

 



8) Forsikringer i klubben – en kort opsummering.  

- KN har tilsendt en gennemgang af forsikringsdækningerne som er gennemgået. Det undersøges 

hvordan dækningen er på bold-opsamlingsbiler.  

 

9) Planlægning af generalforsamling – opgavefordeling.  

- SØ velkomst + beretning 

- ML fremlæggelse af regnskab 

- JE fremlæggelse af budget 

- GL aftale vedr. dirigent 

Bestyrelsen mødes kl. 17. Start af generalforsamling kl. 19.  

 

10) Eventuelt 

- JR gjorde opmærksom på arrangement i Storådalen med nuværende direktør for TV Midt/Vest 

uge 47. 

 

 

 

 

 

 

 


