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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 14. april 2020, fra 17 til 20:30, 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:   

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

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

2. Nyt fra Formanden. 

a. Det har fungeret tilfredsstillende med at der er spillet i 2 bolde med de restriktioner 

som der er anbefalet af DGU. 

3. Nyt fra Golfmanager. 

a. Der er mange spørgsmål if. til hvad vi gør med elite, begyndere m.fl. Dette afklares 

efterhånden som sæsonen kommer i gang. 

b. KG ønsker at vi fortsat læner os op ad anbefalinger fra DGU.  

c. Der er en bekymring omring hvad der gøres hvis en medarbejder bliver smittet. Her 

følges Erhvervsministeriets retningslinjer af 8. april.  

d. Der har været mange aflysninger der betyder at efteråret bliver mere og mere 

tætpakket. 

e. Der mangler pt. 18 fuldtidsmedlemmer målt mod kontingent i budget. Det er fortsat 

realistisk at nå dette mål. 

f. Kick off på den nye herredag (ugentlig match) er udsat til maj.  Dette følger anbefaling 

fra DGU samt hvordan KiK opstart håndteres.  

4. Hvad har Corona situationen af betydning for Holstebro Golfklub. 

a. Anbefaling fra DGU omkring yderligere åbning af banerne, og oplæg til kommunikation 

herom til medlemmer blev gennemgået og der udsendes nye retningslinjer til klubbens 

medlemmer. De vigtige punkter er: 

i. Der kan spilles i 2-3 eller 4-bolde.  

ii. 1-bolde ønskes ikke af hensyn til flow, men der åbnes for at man kan booke sig på. 

iii. Driving range (træning og lektioner) åbnes under hensyntagen til klubbens trænere. 

iv. Der åbnes for greenfee gæster. 

v. Toiletter i bygning og baner åbnes og daglig rengøring sikres. 

vi. Vi forventer at antallet af greenfee-gæster stiger hen over sommeren fordi færre 

danskere vil holde ferie i udlandet.  

vii. Der blev gennemgået en liste over initiativer til besparelser som kan iværksættes 

hvis greenfee indtægter svigter hen over sæsonen.  
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5. Gennemgang af seneste regnskabstal. 31.03.2020 

Samlet set viser regnskabet ved halvår pr. 31. marts et resultat på 44t kr. bedre end budget. 

Bestyrelsen finder dette tilfredsstillende. 

6. Hvad gør vi med nybegynderne? 

a. Ændret oplæg som inkluderer mindre hold i en opstartsfase. Regelprøve forventes 

afholdt på nettet. 

b. Antallet af nybegyndere forventes at ramme et lavere niveau end tidligere år.  

c. Kampagne for at starte på at spille golf fortsættes på nettet og facebook. 

7. Hvad sker der med klubben arrangementer? Herunder Jubilæumsfesten. 

a. Grundet forsamlingsforbud til og med august, samt den forventede bekymring hos 

mange medlemmer if. til at samles – udskydes hele jubilæumsfesten til 29. maj 2021. 

formaliteter omkring tilmelding og evt. tilbagebetaling kommer senere. 

b. Der er pt. rykket 3 company days til efteråret, og mindre grupper har allerede aflyst. 

c. DM i slagspil til august forventes stadig afholdt. 

d. Skt. Hans aflyses. 

e. Åbningsmatch flyttes måske fra 10. maj til 17. maj. Info følger herom senere. 

8. Evt. 

a. Der sendes en opgørelse over greenfee indtægter til bestyrelsen på ugebasis – da vi 

ønsker at følge dette tættere. 

b. Der er søgt ved DGIs foreningspulje til Trackman. 

c. Der har været møde med DGU, center for sundhed og ”bevæg dig for livet” mhp. at få 

kronikere i gang med at spille golf. 

 

 


