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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 18. maj 2020, fra 16:30 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. Der er en god stemning i klubben, og der er ikke mange henvendelser. 

3. Nyt fra Golfmanager. 

a. Retningslinjerne for spil er opdateret på hjemmesiden jf. sidste justering fra Dansk Golf 

Union. Hulkopper er normalt. Der rives i bunkers. Forsamlingforbud skal overholdes 

ved brug af klubbens faciliteter.  

b. Der kan bekræftes tider på touchskærm – dog anbefales det at bruge golf app som dog 

desværre har været noget ustabil. 

c. De fleste KiK er nu gået i gang og der har været en god dialog med kontoret omkring 

opstart. Det er en blanding af løbende start og gunstart. 36+ starter op i uge 22 som 

sidste klub. 

d. Der er søgt kompensation i nogle specialpuljer (Jysk Energi og DIF / DGI) der støtter 

driftsunderskud som følge af corona. 

e. Der har været en positiv udvikling i medlemstal – det vurderes at corona-krisen har 

haft en positiv effekt på folks mulighed og lyst til at prøve en ny fritidsinteresse af. 

Forventningen er at det vil fortsætte hen over sommeren.  

f. Der er begynderhold i gang – 43 mod 56 sidste år. Hvilket er flot alt taget i betragtning 

– også positivt at flere unge og erhvervsaktive ser ud til at starte op. 

g. Det er en udfordring at fastholde 10 min mellem hver bold – der mangler tider (8 

spillere i timen pr. bane). Det har haft en positiv effekt på glæden ved kortere runder, 

grundet mindre ventetid. Efter en længere diskussion blev det besluttet at fastholde de 

10 min mellem boldene. Dette skal kommunikeres til klubbens medlemmer – herunder 

at man i højere grad booker sig på 2 og 3 bolde.  Fra 1. juni vil kontoret i weekender 

sammensætte bolde så der fyldes op for at udnytte banen bedst muligt. 

h. KiK skal have en påmindelse om at tider skal frigives 48 timer før start i henhold til 

aftale (KG). 
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i. Det nuværende antal af reservationer til rådighed er 5 – det overvejes til næste 

bestyrelsesmøde om antallet skal reduceres (KG) 

j. Herrematch om torsdagen har fået en god start. I uge 20 var der 48 spillere til start. 

Det er lykkedes at holde spiltempo i fokus. 

k. Der har været et begrænset antal henvendelser på klubbens tilbud om gratis golf til 

borgere der har mistet deres arbejde grundet covid-19. 

l. Eliten er ikke kommet i gang med sæson hverken med træning eller turneringer. Det vil 

have en positiv effekt på økonomien med halv aktivitet. 

4. Gennemgang af seneste regnskabstal. 30.04.2020 

a. Samlet set er indtægterne 37t under det budgetterede. 

b. Samlet set er omkostningerne 281t kr. bedre end budget. 

• på bundlinjen viser regnskabet et minus på kr. 198kr. Vi er dermed 244t kr. bedre 

end budget pr. 30. april. 

5. Status på medlemstal samt drøftelse af greenfee strategi. 

a. I lighed med tidligere år, ønsker vi ikke at deltage i de mange tilbud og rabatordninger 

der er optræk til hen over sommeren.  

6. Status på Hul 2 samt 3. 

a. Det har været nødvendigt at leje flere og andre maskiner ind til projektet mens de 2 

britiske shapere arbejde på hul 2 & 3. Det forventes at hul 2 kan tages i brug til august. 

7. Evt. 

a. I forbindelse med at det er jubilæumsår vil der blive udarbejdet billedmateriale der 

inddrager klubbens historie fra start og til 2020. 

 

 


