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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 15. september 2020, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Bent Sandbæk (BS); Karen Andersen (KA); Günther Løkke (GL); Jens E. Toft (JT); Kristian Grud 

(KG); Flemming Antonsen (FA); Peter Knold (PK) 

Afbud:  Flemming Marker (FM). 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

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

2. Nyt fra Formanden 

a. Orientering fra repræsentantskabsmøde i Dansk Golfunion. 

Medlemsudviklingen i Dansk golf ligner godt den udvikling vi pt. oplever i HGK. Der har 

aldrig været flere golfspillere i Danmark end nu (152.992 totalt). 135 klubber har vækst – 

4 klubber vokser med over 100 medlemmer. 52 klubber har fald i antal medlemmer. 

Forslag om nedsætning af arbejdsgrupper der skulle kigge på betingelserne for at være 

fleksmedlem og samtidig kunne deltage i fritspilsordninger osv blev nedstemt. 

Aldersfordeling og udvikling viser stor stigning i nye medlemmer fra 18-30 år og igen 

efter 50 år. En større andel end tidligere har før være aktive golfspillere. 

b. Der er efterspurgt en hjertestarter til Storådalen. Der undersøges pris og besluttes 

herefter KG / FA.  

3. Nyt fra Golfmanager. 

a. Ny elev er startet i greenkeeper teamet. 

b. Vi har takket nej til at koble en advokat på inddrivelse af manglende betaling af 

kontingent.  Vi ønsker at fastholde måde vi gør nu hvor klubben selv håndterer disse 

sager. Vi skal have skærpet opmærksomhed på især de nye medlemmer (begyndere) if. 

til deadline for udmeldelse 30. september.  

4. Drøftelse omkring øget fokus på spilletempo. 

a. Det er et voksende problem med at runderne tager for lang tid. Klubben har været nødt 

til at kompensere greenfee spillere der har oplevet runder på over 5 timer.  

b. Der skal rundsendes info til alle klubbens medlemmer som øger opmærksomheden på 

langsomt spil.  

5. Gennemgang af månedsafslutning pr. 31.08.2020 

Der er igen i august en positiv afvigelse på greenfee indtægter og kontingent if. til budget.   

Samlet set år til dato ser vi ud til at lande et godt resultat for regnskabsår 2020 / 2021.  

 

6. Gennemgang af Budget for det kommende år 20/21 
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Udkast nr. 2 blev godkendt og forventes endeligt vedtaget på bestyrelsesmøde i oktober 

med mindre ændringer.  

7. Nyt fra udvalg 

a. Baneudvalg.  Der er ved at blive lavet en plan for vinterarbejde hvor især opretning / 

flytning af teesteder vil finde sted. Der bliver derudover også lavet en 3 års plan for 

hvilke aktiviteter der skal have prioritet – herunder opgradering af træningsanlæg i 

Råsted. Alle prioriteret tager hensyn til budget og klubbens økonomi. 

Hul 2 og 3 – dræning virker efter hensigten. Området mellem tee og green på hul 3 skal 

være et vådområde, og det forventes af være vokset mere til i løbet af næste sæson. 

Derudover vil der blive lavet for-green på hul 3 så kortere slag i højere grad ville kunne 

rulle på green.  

b. Begynderudvalg. Der er kørt et turbohold her i september med 8 nybegyndere. I alt i 

2020 er der introduceret over 130 medlemmer til golfen og Holstebro GK. 

c. Juniorudvalg.  Jacob Nordestgaard skal fremadrettet hjælpe med ideer og tiltag. 

d. Turneringsudvalg. Aktiviteterne hen over året har været påvirket af restriktioner 

grundet corona. Men fin opbakning og god afvikling.  

8. Evt. 

a. Nyt handicap system pr. 1. januar 2021. Det skal kommunikeres fra klubbens side 

hvornår man kan siges at have et retvisende handicap. Jf. anbefaling fra Dansk Golf 

Union skal der afleveres så mange scorekort som muligt. 

b. Afholdelse af generalforsamling skal tage forbehold for retningslinjer if. til Corona. Det 
planlægges at lade golfbox styre tilmeldingen så vi har et overblik. 

c. Feedback fra golfspilleren i centrum har været positiv fra gæster på storå efter at den 
høje rough omkring teesteder er klippet ned. I lighed fra Råsted er det positive 
tilkendegivelser over at der er kommet mere tydelige afstandsmarkeringer. 

 


