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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 13 august 2020, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Bent Sandbæk (BS); Flemming Marker (FM); Karen Andersen (KA); Günther Løkke (GL); Jens 

E. Toft (JT); Kristian Grud (KG); Flemming Antonsen (FA); Peter Knold (PK) 

Afbud:  ingen. 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

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

 

2. Nyt fra Formanden. 

a. Forespørgsel vedr. golf for handicappede blev behandlet. Vi er positivt indstillet for at 
tage et socialt ansvar og lave en fast ramme for at eks. Indoor golffaciliteterne kan 
bruges for et mindre årskontingent. 

 

3. Nyt fra golfmanager 

a. Nøgleudlevering via smartbox / probox i storå sættes også op i Råsted. Begge probox 
udskiftes til nyere modeller i 1. kvartal næste år.  

b. Der er ansat en ny greenkeeperelev (Mathias) pr. 1. september.  
c. Afholdelse af DM forløb tilfredsstillende, og banen bestod prøven. Der har været rigtig 

mange positive tilbagemeldinger fra spillerne.  
d. Der skal være en bedre koordinering med golfcafeerne på begge baner hvis man ønsker 

at bruge restauranten til eks. Præmieoverrækkelse eller andet.  Der er desværre stadig 
eksempler på at medlemmerne ikke udviser den nødvendige respekt og opbakning for 
de 2 restauranter.  

e. Begge 18-huls baner er gennemgået 9+10 august – evt. ændret rating vil første træde i 
kraft ved årsskiftet.  Resultat kendes i uge 34. 

 

4. Drøftelse omkring udfordringer med meget vækst i roughen på begge baner. 

a. Vækstsæson har i år været helt ekstrem og rough er i nogle områder høj og meget tyk. 
Vi har fået dobbelt så mange får som tidligere på Storåbanen, dog er de igen kommet 
lidt for sent på sæsonen. Der vil blive skabt mere plads ved tee54 på Storå. KG og PK 
gennemgår banen med Mogens for at finde muligheder uden at vi går på kompromis 
med Storåbanens visuelle udtryk.  

 

5. Medlemslokale i Storådalen. Regler for fremtidig benyttelse. 

a. Der har været udfordringer med at lokalet har været aflåst. Planen er at lokalet skal 
kunne bruges og køleskab skal stilles op. Det er fortsat ikke tilladt at medbringe egne 
drikkevarer grundet bevilling ikke accepterer dette.  
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6. Rengøring klubhus og toiletter på begge baner 

a. Der er brug for at der strammes op. Herunder bede, fejning af terrasse, og andre ting.  
b. Frivillig koordinator inddrages i at få lavet nogle arbejdsgrupper (KG). 
 

7. Bedre skiltning på banerne i Råsted. 

a. Især kniber det med at finde ned til Engbanen. Overvej om der kan laves et oversigtskort 
(KG vender med Ronny).  

b. Oversigtskort pr. hul ændres ikke til at blive større og angive længder. Vi ønsker ikke 
større oversigtskort. Baneguides er fortsat gratis.  

 

8. Gennemgang af månedsopfølgning pr. 31. juli 2020 

Juli måned har gjort at vi har indhentet det tabte, og er pænt foran. Fornemmelsen for de 

sidste 2 måneder er god. 

 

9. Nyt fra udvalg 

a. Vi har pt. kørt knap 130 prøvemedlemmer gennem begynderkursus, hvilket er et rigtig 
flot resultat – stor ros til begynderudvalget. Der er oprettet venteliste til et nyt hold. 

b. Baneudvalget vil på næste møde fremlægge en plan for aktiviteter og ønsker til 
investeringer i næste regnskabsår. 

c. Eliteudvalg. Herrerne spiller lørdag i denne uge mod Ikast om oprykning.  
d. Turneringsudvalg. Har afholdt Hästens turnering med 1/3 greenfee spillere – en stigning 

på 70 spillere.  
e. Juniorudvalg. Ny hjemmeside på holstebrogolfklub.dk skal hjælpe med informationen 

om juniorgolf. Der er behov for kommunikation omkring træningstider – især ved 
aflysning eller andet. Der blev lavet en video som også har givet nye medlemmer. 

 

10. Evt. 

a. Forsikringsforhold private buggies og el-drevne vogne der transporterer personer 
præciseres.  Alle ejere er kontaktet mhp. At få bragt dette i orden.  

b. Der skal beregnes en pris for årsleje af klubbens buggies – fremlægges på næste møde 
(KG) 

c. Sti bagom hul 4 på skovbanen skal skiltes så den ikke bruges af spillere. Dermed ønsker 
vi at spillere bruger den sti der ligger til højre inden man når frem til green. 

 


