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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 12. november 2020, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Bent Sandbæk (BS); Flemming Marker (FM); Günther Løkke (GL); Jens E. Toft (JT); Kristian 

Grud (KG); Flemming Antonsen (FA); Karen Andersen (KA) Peter Knold (PK) 

Afbud:  . 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

1. Underskrift af referat fra sidste møde, samt gennemgang af to-do liste. 

2. Nyt fra Formanden 

a. De regionale møder med DGU er denne gang foregået virtuelt. Udbyttet var begrænset 

da dialog og sparring manglede. 

3. Nyt fra Golfmanager. 

a. Der afholdes en 2-dags eliteturnering 12-13 juni 2021 tællende som DGU-rangliste 

turnering. Denne spilles på Skovbanen og der arbejdes på at finde en sponsor. Turnering 

forventes at blive afholdt hvert år. HGK har 6 wildcards til turneringen, og der er et 

maks. På 80 spillere.  

b. Trackman simulator forventes igangsat inden 1. december. Der er allerede nu stor 

interesse for denne nye mulighed. Der laves introvideo til systemet og sendes ud til 

medlemmerne.  

c. Sponsorarbejdet er i gang, og stemningen omkring fortsættelse af sponsorater er god. 

Det meste foregår pr. telefon grundet covid-19 restriktioner.  

d. Der arbejdes på at det nuværende hul 9 på parkbanen bliver til hul 1. Tidsrestriktion for 

booking af tid (runde) nr. 2 er sat ned til 90 min. Dette vil gælde for vintersæson og 

fremadrettet også for sommersæson – således er ændringen permanent.  

e. Der skal indkaldes til et KiK evalueringsmøde for sæson 2020. Vi afventer om 

forsamlingsforbud ændrer sig inden der sættes dato på.   

f. Gennemgang af greenfee runder for 2020 viser en klar overvægt af besøg fra 

naboklubberne, og derudover de baner vi har aftaler med om reduceret greenfee.  

g. Oplæg på greenfee priser for 2021 blev gennemgået og der vil være stigninger på ”de 

travle tider” for i højere grad at give muligheden for at medlemmerne kan spille på disse 

tider. Modsat vil de ikke travle tider via de differentierede greenfee priser blive billigere. 

Disse nye greenfee priser følges måned for måned og korrigeres hvis nødvendigt. Vi 

forventer at det gode samarbejde med hotellerne også i 2021 vil udvikle sig positivt. 

h. Nye maskininvesteringer blev gennemgået. 

i. Der afholdes et kort møde vedr. tildeling af nye nøgler på begge baner efter at DGU har 

gen-ratet begge baner. 
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4. Gennemgang årsregnskab. 

Der har været møde med revisor og resultatopgørelsen blev gennemgået. Vi får et flot 

resultat for sæson 2019 / 2020. Offentliggøres tirsdag d. 17/11. Bestyrelsen godkender 

regnskabet. 

5. Endelig godkendelse af budget 2021. 

Godkendt – budgetteret overskud på ca. 300t kr.  

6. Regnskabsopfølgning pr. 31. oktober 2020. 

Der blev sammenlignet med sidste år – da budget er under udarbejdelse.  

7. Sidste nyt vedr. hul 18 og ønsket ændringer. 

a. Afventer tegninger og materiale fra banearkitekt. Dette forventes modtaget mandag 16. 

november. Herefter ligger vi et budget ud fra 1 eller 2 scenarier og præsenterer det 

ønskede på generalforsamlingen 3. december.  

8. Gennemgang af dagsorden til generalforsamling. 

Er færdiggjort og klar til udsendelse. 

Det skal indskærpes at medlemmerne melder sig til så vi kan planlægge siddepladser i 

henhold til corona-restriktioner. 

9. Eventuelt. 

Ingen bemærkninger. 

 


