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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 20. februar 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); Peter Knold (PK) 

Afbud:  Flemming Antonsen (FA) 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

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

 

2. Nyt fra Formanden 

a. Bestyrelsen har udleveret bag-mærker i den forgangne weekend. Det var igen i år en 

positiv oplevelse at møde medlemmerne på denne måde. Der var ca. 50 henvisninger 

til Vestjylland Forsikring – som kommer klubben til gavn.  Klubben vil løbende gennem 

nyhedsmail og lignende opfordre medlemmerne til at få hentet bag-mærker inden 

sæsonstart. Dette vil også hjælpe banekontrollen i deres arbejde. 

b. Kontrakten med de nye forpagtere af Golfcaféen blev gennemgået til orientering. 

 

3. Nyt Fra Golfmanager 

a. På sponsors-siden er der nu lukket kontrakter næsten hele vejen rundt, og budget på 1 

mio kr. for året er realistisk at nå.   

b. Café og entré bliver malet og shinet op i marts måned. 

c. Der planlægges 1:1 med medarbejdere i marts måned.  

 

4. Regnskabsopfølgning pr. 31.12.2019 (fra 1. oktober 2019) 

a. Der har været møde i Jydske Bank. Likviditeten blev gennemgået if. til den belastning 

som aktiviteterne på hul 2 giver. Likviditeten er de sidste år er forbedret med ca. 1 mio 

pr. år – så analysen for 2020 viser at vi rammer et niveau sammenligneligt med 2018. 

b. Kontingenter viser at vi rammer budget. Der mangler pt. 480t kr. indbetalt ud af det 

samlede kontingent for året – det er markant bedre end sidste regnskabsår. Der rykkes 

2 gange – herefter varsles der med inkasso.  

c. Januar viser et overskud på kr. 27t mod budget på 35t. kr. 

 

5. Banen. 

a. Status på hul 2 viser pt. at vi er foran (sparet) på budgettet – bl.a. af leje af maskiner.  

Der er en forsinkelse på 14 dage pga. den store mængde vand. Der skal startes med 

green som kræver den længste vækstperiode. Det er stadig realistisk at nå at åbne 
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hullet til DM i august. Der etableres et par 3 hul til sæsonåbning, og der er ved at blive 

fundet en vej i skoven venstre om fairway frem til hul 3.  

b. Der er sået græs på fairway på hul 1 og back-tee på hul 5. 

c. Vi vil i foråret igen ansøge medlemmerne om at støtte med 200 kr. til ansøgning om at 

få en del af momskompensationspuljen. Vi har fået godkendelse på vores ansøgning 

for 2019. Det vi mangler, og som vi får besked på til oktober/november 2020 - er 

størrelsen af det beløb, vi får retur som momskompensation. 

d.  

 

6. Nyt fra udvalg. 

Helt generelt mangler der nye frivillige i mange udvalg. Mange vigtige opgaver løses af få 

personer. Vi mangler nogen som vil være med til at tage mere ansvar. Man kan henvende sig 

til udvalgsformænd (fremgår af hjemmesiden) eller Kristian Grud. 

Modtagerteam etableres i Råsted i lighed med det team der er ved Storåbanen, som får stor 

ros og er meget velfungerende.  

a. Turneringudvalg 

i. Der undervises 3 i golfbox den 5. marts så flere kan løses denne opgave. 

ii. Golfbox har en livescore mulighed i sig. Dette link gør at man fører sin score 

elektronisk under runden og kan føres af 1 af spillerne på bolden. Dette gør det 

muligt for ansvarlig for matchen hurtigt at opgøre resultatet. 

b. Eliteudvalg 

i. Der er møde uge 9 og der er indkaldt til opstart.  

c. Juniorudvalg 

i. KA bliver bestyrelsesrepræsentant i juniorudvalget. 

d. Begynderudvalg 

i. Der er tilmeldt 13 på første hold og 9 på et turbohold.  

ii. Der er god opbakning blandt de frivillige til at støtte op i 2020. 

iii. Holstebro kommunes personaleforening har forespurgt på et lukket hold ultimo 

marts. 

iv. Der etableres et tættere samarbejde med klub 36+.  Den sidste match i september 

forventes at blive afholdt i samarbejde. 

v. For at forbedre hit-rate (pt. ca. 65%) på begyndere der senere melder sig ind vil vi 

forsøge at forbedre ved bedre opfølgning.  

e. Baneservice 

i. Der er møde 17. marts for at aftale hvordan sæson skal forløbe. Der er en deling 

således at Anton Lund dækker Storådalen af og Knud Bakke er udvalgsformand samt 

dækker Råsted. 

f. Regeludvalg 

i. På næste møde skal det diskuteres hvorvidt de nye regler for drop ved out of bounds 

samt mistet bold skal indføres i Holstebro Golfklub. 
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g. Jubilæumsudvalg 

i. Der er fortsat plads til flere i den planlagte match. 

7. Eventuelt. 

a. Det er fortsat et problem at spillere ikke bestiller og/eller bekræfter sin tid ved spil på 

Storåbanen. Der vil blive statueret eksempler for at rette op på denne adfærd. Dette 

meldes ud på nyhedsbreve. 

b. Der har været 2 indledende møder vedr. en nye Herrematch der bliver gennemgående 

for 2020. Der vil blive en reservation torsdag eftermiddag som kan benyttes af klubbens 

herrespillere. Sigtet for matchen er at få motiveret de erhvervsaktive til at tage del i 

dette initiativ. Ubrugte tider frigives senest søndag aften så andre af klubbens 

medlemmer kan benytte disse tider. Der informeres yderligere om denne nye 

Herrematch snarest.  


