
 
Classification: Public 

 

 

Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 19. oktober 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); Peter Knold (PK) 

Afbud:  Karen Andersen (KA). 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

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

2. Nyt fra Formanden 

a. Forpagter i storådalen har sagt deres kontrakt med ejerne op. Processen med at finde 

nye forpagtere er i gang. Klubben er ikke involveret i dette.  

b. Fairways bliver topdresset uge 41+42 – der er informeret om dette på hjemmeside og 

nyhedsbrev. Der har været en del spørgsmål til timing og hvorfor. Fremadrettet vil KG 

øge info når disse vedligeholdsprojekter kører – i lighed med når greens vedligeholdes.  

c. Der er en dialog med kommunen if. til at få revet stuehus ved greenkeepergård i 

Storådalen. Der er i første omgang givet afslag. 

3. Nyt fra Golfmanager. 

a. Der er startet en praktikant i 4 uger på kontoret. 

b. Der opsættes 2 x trackman simulatorer og lærred ca. 1. december i indendørs 

træningscenter i Råsted. Disse kan bookes til en timepris på kr. 100 pr time som en 

åbningspris.   

c. Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst. 

d. Der bookes et opfølgningsmøde på vedr. sæson for torsdags herrematch. 

4. Regnskabsopfølgning. 

a. Greenfee i september er pænt over budget, og har fulgt en flot tendens efter 

genåbningen i maj.  

5. Nyt budget 2021 til gennemgang. 

Gennemgået og vedtaget – præsenteres på generalforsamling til december.  

6. Orientering hul 18 og træningsområde. 

Der er indledende møde med banearkitekt Philip Spogard tirsdag 27. oktober. Vi ønsker at 

gennemføre ændringerne fra masterplan på hul 18 for at bl.a. at afhjælpe de problemer der 

er omkring greenen (i lighed med hul 2 inden omlægning). I samme ombæring skal Philip 

lave et udkast til et nyt træningsområde i Råsted. Ændringerne til hul 18 forventes at blive 

præsenteret på generalforsamlingen i december 2020 mhp. opstart efterår 2021.  

7. Nyt fra udvalg 

a. Begynderudvalg planlægger et møde hvor der samles op på sæsonen. 
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8. Evt. 

a. Opdatering af HIO og klubmestre sker i første omgang på hjemmesiden og dernæst 
ligger KG en plan for hvad der sker fremadrettet i klubhuset. 

b. Baneservice. Opgaven skal gøres skarpere – dette samles op på et evalueringsmøde. Der 
skal være øget opmærksomhed på spiltempo.  

c. Greenfee priser i 2021 skal i højere grad afspejle banens stand og de populære tider. KG 
samler noget statistik og viser et oplæg på næste bestyrelsesmøde. Konceptet skal 
stadig være ”yield management” i golfbox. 

 


