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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 9. januar 2020, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Bent Sandbæk (BS); Flemming Marker (FM); Karen Andersen (KA); Günther Løkke (GL); Jens 

E. Toft (JT); Flemming Antonsen (FA), Kristian Grud (KG); Peter Knold (PK) 

Afbud:  Ingen (FM gik lidt før kl. 19:00 grundet andet møde) 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

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

 

2. Konstituering af Bestyrelsen. 

a. Formand GL 

b. Næstformand PK 

c. Kassér BS 

d. Sekretær PK 

 

3. Nyt fra Formanden 

a. Evaluering af Generalforsamling. 

i. Der har været gode tilbagemeldinger fra flere medlemmer. Bestyrelsen glæder sig over 

en god og positiv stemning, som afspejler sig i hverdagen i klubben. 

b. Orientering omkring Forpagtning af Golfcafeen i Råsted. 

i. Golfcaféen (Helle og Bent) har opsagt deres forpagtningskontrakt med klubben med 

fratrædelse ved udgangen af februar 2020. 

Bestyrelsen er i gang med at snakke med interesserede kandidater til at overtage 

forpagtningen.  I information der sendes til medlemmerne 10. januar opfordres 

medlemmerne til at aktivere deres netværk for kvalificerede kandidater. 

 

4. Nyt Fra Golfmanager 

a. Status på nye indmeldinger. Der har været en positiv tilgang af nye medlemmer fra 

andre klubber fra starten af januar. 

b. Der er god aktivitet på at lave aftaler på sponsorsiden. 26 er lukket og derudover er der 

kontakt til 38 som der skal laves aftale med. Der er en positiv stemning blandt vores 

sponsorer, og der er allerede nu 5 nye medlemmer af business club 2020. 

c. Jacob Nordestgaard er startet 6. januar med 18 timer pr. uge.  

d. Brian Lund er gået i voksenlære som greenkeeper.  Vi har i forvejen Jesper Sø Kopborg 

er fortsat i lære.  
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e. Bestyrelsens godkendelse af Udvalgsformænd i henhold til vedtægter følges der op på 

senere. 

 

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

Gennemgang viser at der er samlet overskud på 69t kr. 

 

6. Banen. 

a. Status på hul 2. skovbanen. 

Aftaler med de eksterne folk der skal udføre arbejdet, er på plads. De kommer som 

planlagt i starten af marts. Der skal findes overnatningsmuligheder til 3 personer i ca. 5 

uger mens arbejdet pågår. Projektet er i gang og er lidt foran tidsplanen trods en meget 

våd december. Der er fundet en besparelse ved at lastbiler med jord/sand kan læsse af 

helt inde ved fairway og ikke som planlagt ude ved vejen / kirken.  

b. Storåbanen. 

Der er igangsat at skifte sand i bunkers. 

Små tilretninger i form af fjernelse af læhegn på hul 3.  

 

7. Nyt fra udvalg. 

a. Alle opstartsmøder er planlagt og er i kalenderen. 

b. Generelt – alle udvalgsformænd skal godkendes af bestyrelsen jf. vedtægterne. 

 

8. Eventuelt. 

a. Forslag om at ”Hole in One” TV-skærme sættes op, og derved sikrer vi jævnlig 

opdatering, og evt. inkludere klubmestre. KG arbejder videre med idéen så vi indhenter 

det nuværende efterslæb der er if. til opdatering. 

b. Baneservice skal definere spilleregler når gæster ikke holder sig til det forventede. 

Oplæg gennemgås på bestyrelsesmøde for godkendelse. KG. 

c. Der er solgt 106 træningspakker. Der er udvist stor interesse for mere træning. 

d. Der er planlagt stiftende møde sidst i januar for ny Herreklub som skal spille torsdag 

eftermiddag/aften.  

e. Der er mange positive tilbagemelding for den stand som Storåbanen holdes i. Der spilles 

en del på banen. Der opfordres til at være opmærksom på at rette nedslagsmærker. 

f. Udlevering af bagmærker times med Golfshoppens aktiviteter. KG 

g. Der kommer nyhedsbrev fra bestyrelsesformand GL i starten af uge 4. 

h. Udvalg (repræsentanter fra bestyrelsen) 

i. Regeludvalg - FM 

ii. Baneudvalg – GL & PK (formand) 

iii. Begynderudvalg – FM 

iv. Turneringsudvalg – GL 

v. Jubilæums- & kulturudvalg – FA, KA, GL 
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vi. Baneservice – KA - dækkes af frivillige, og der er stor opbakning. 

vii. Eliteudvalg – dækkes af Kristian Grud 

 

9. Planlægning af de kommende bestyrelsesmøder. 

a. 9. januar i Råsted 

b. 20. februar i Storå 

c. 16. marts i Råsted 

d. 14. april 

e. 18. maj 

f. 16. juni 

g. 13. august 

h. 15. september 

i. 19. oktober 

j. 12. november 

k. 3. december - Generalforsamling 

 


