
  

 

Classification: Restricted 

Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 19. februar 2019, fra 16:30 til 21, Holstebro GK, Frøjkvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Kjeld Nedergaard (KN); Bent Sandbæk (BS); Flemming Marker (FM); Karen Andersen (KA); 

Günther Løkke (GL); Peter Knold (PK); Jens E. Toft (JT); Svend Ørgaard (SØ) og Kristian Grud 

(begge fra kl. 18). 

Afbud:  Jens Eg (JEG); Flemming Antonsen (FA) 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2) Nyt fra Formanden 

a. Cafe-leder.  

o Leif ønsker at overtage de allerede indgåede aftaler omkring arrangementer 

i cafeen, som ligger efter april måned.  

o Der er igangsat en ansøgning om spiritusbevilling.  

o Vi forventer at cafe i stille perioder på dagen kan hjælpe med når der er 

greenfee gæster når kontoret har travlt eller er ubemandet.  

b. Aftale omkring overdragelse af Inventar fra Kirsten.  

o Der er lavet en aftale omkring overtagelse af al inventar herunder pander, 

kopper, tallerkener mm.  

a. Ansættelse af øvrigt personale i cafeen. 

o Der afholdes møde i personalegruppen torsdag 21. februar – der er sendt 

invitation ud mandag 18. februar. Leif deltager og præsenterer sig selv og 

begynder at afstemme forventninger med det personale der fortsætter. 

o Klubben forventer at rengøring fortsat udføres af cafeens medarbejder(e). 

3) Ansættelse af Golf Manager Kristian Grud. Der har været mange positive kommentarer fra 

medlemmerne på ansættelsen af Kristian som Leder af golfklubben.  

4) Orientering omkring medlemmer der er kommet til skade, og derfor ønsker at udmelde sig 

for en periode. Der blev aftalt en pragmatisk løsning som giver medlemmerne noget 

fleksibilitet, og fremefter vil vi holde øje med at antallet ikke vokser uhensigtsmæssigt 

meget. Dels fordi vi ikke ønsker at det fylder på bestyrelsesmøderne og dels fordi det er 

svært at lave en rimelig vurdering af hver sag ud fra faste kriterier. 

5) Nyt omkring Ungdomsbulen. Planen er at det hele står klar til 1. april. Der mangler pt. 

150.000 kr. if. til oprindeligt budget.  Dette har været kendt siden at projektet blev udvidet. 

SØ og BS kigger på fondsansøgninger. JT kigger på øgede sponsorater. Juniorafdelingen 

laver et arrangement med bankospil – alle penge herfra går til Ungdomsbulen. Medlemmer 

fra KiK hjælper juniorafdelingen med dette arrangement. Der blev givet grønt for at gå 

videre med projektet.  



  

 

Classification: Restricted 

6) Opsamling fra sidste møde vedr. KIK’erne.  Der skal holdes et opstartsmøde inden 

sæsonstart for at få aftalt rammerne for den nye sæson. GL aftaler mødet og 

kommunikerer dato.  

7) Status på Sponsorater. Vi forventer at der samlet set lukkes sponsorkontrakter på niveau 

med budget for 2019.  Der er afleveret ca. 50 sedler fra medlemmerne (om tilkendegivelse 

af et møde) til Vestjyllands forsikring, det tegner til at blive en god forretning for begge 

parter da der er flere på vej. 

Business Club har været til møde hos Jysk Energi. Der er her en mulighed for at skaffe 

penge til klubben via et set-up som GL følger op på sammen med Kristian Grud.   

8) Økonomi 

a. Rapport pr. 1. oktober 2018 til 31. januar 2019 

• Positiv afvigelse på 38t kr. på indtægter – primært drevet af øgede greenfee 

indtægter og mindre sponsorudgifter.   

• På udgiftssiden er der en positiv afvigelse på 70t kr. som for en stor part 

skyldes lavere lønudgifter til banen. 

• Samlet set er vi 108t kr. bedre end budgetteret. If. til samme periode sidste 

år er vi 300t kr. bedre.  

b. Der blev gennemgået et budget for golfcafe’en. 

c. Konto i Jyske Bank viser pt. et indestående på 4 mio. kr. Det betaler vi en negativ 

rente af. JE, FM og BS har undersøgt hvad andre banker tilbyder. Der er 4 banker 

der ikke har negativ rente – dog har en del af dem i stedet et gebyr. Det blev efter 

en længere snak besluttet at fastholde engagementet i Jyske Bank.  

9) Business-Club status. 

a. Er i gang med at samle op på opgaver efter Mai er stoppet. Første runde bliver 1. 

april.  Der er møde tirsdag 5. marts kl. 16 for at planlægge de næste aktiviteter og 

kick-off, frem imod at Kristian Grud i højere grad kan inddrages. FA bliver en del af 

business golf. FA løser nogle praktiske opgaver omkring de forskellige 

arrangementer. Dette frigiver tid til at Kristian Grud får prioriteret at kommunikere 

med Business Clubbens medlemmer. 

b. Regeludvalg. DGU har accepteret vores lokalregler som skrevet på scorekort. 

c. Fremover vil der kun være røde hazard pæle på skovbanen.  

10) Drøftelse omkring ændringer på Banen (ændring af green-bunker på hul 12.) GL gennemgik 

beslutningerne fra baneudvalg som har taget sit udgangspunkt i oplægget fra Spogárd. 

Denne ændring er besluttet af baneudvalget i 2018 og gennemføres nu fordi ressourcerne 

var til rådighed og prisen var markant lavere end budgetteret.  

11) Nyt fra udvalg. 

a. Begynderudvalg mødes 21. februar med henblik på at planlægge den nye sæson. 

Første begynderhold på 30 spillere er fuldtegnet. 
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b. Turneringsudvalg har lagt plan for 2019, og dokumentet ligges op på hjemmesiden. 

Golfens Dag og åbningsmatch ligger samme dag – hvilket kan blive en udfordring. 

12) Eventuelt.   

a. Messe ”ferie for alle” – Klubben deltager via Shoppens (Jimmy) stand. Målet er at 

sælge arrangementer / greenfee billetter i uge 28.  Der promoveres også de 

samarbejdsaftaler der er med forskellige hoteller. Der er lavet vagtplan for alle 

dage.  

b. GL fortsætter med i sit månedsbrev til medlemmerne, og medtager også en kort 

orientering om økonomien.  

c. Der er medlemmer der ønsker at der veksles mellem start på hul 1 og hul 10. 

Dermed kan de medlemmer der kun har tid til at spille 9 huller om aftenen opleve 

også at spille bag-9. Vi ønsker ikke at lave denne ændring. Men det vil på hverdage 

være OK at starte på hul 10 hvis man kan gøre det uden at genere nogen. Spillere 

fra hul 9 har fortrinsret. Det skal afklares hvordan vi ønsker at spillerne booker sig 

på banen. PK følger op med Golfbox hvilke muligheder der er, og senere 

kommunikeres rammen for at starte på hul 10 på hverdage. 

d. Struer Golfklub har spurgt til om aftalen med reduceret greenfee på kr. 100 

fortsætter. Det gør den i lighed med den eksisterende aftale også med de andre 

baner – dette fremgår af hjemmesiden. 

e. Der skal laves en personalehåndbog for personalet i HGK.  Det er nødvendigt nu 

hvor staben er vokset.  GL og Kristian Grud laver et oplæg snarest. 

f. Det nuværende kontor i hovedbygning i Storådalen bruges meget lidt. Vi kan 

overveje om rummet skal bruges til noget andet til gavn for medlemmerne.  

g. Der skal laves en samlet oversigt over hvilke fordele / tilbud der er til vores 

medlemmer. Dette skal markedsføres overfor vores medlemmer til gavn både for 

vores sponsorer og klubbens medlemmer. Oversigten skal fremgå af vores 

hjemmeside.  

h. Fastlæggelse af møder 2019. 

• 18. marts Råsted 

• 24. april Storå 

• 23. maj Råsted 

• 17. juni Storå 

• 13. august Råsted 

• 16. september Storå 

• 22. oktober Råsted 

• 18. november Storå 

• 4. december Generalforsamling. 


