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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 17. juni 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. Ansøgning momspulje 2020.  

i. Vi vil modtage penge til november fra de frivillige indbetalinger tilbage i 2019 – vi ved 

blot ikke hvor mange endnu. Godkendelsen af ansøgning er kommet fra Told & Skat. 

Til eksempel fik Herning GK knap 200.000 kr. i 2019. Puljen bliver dog mindre år for år 

og flere foreninger ansøger. Bestyrelsen ønsker dog at initiativet gentages – sættes i 

gang inden sommerferien. 

b. Fremtidig sammensætning af bestyrelsen 

i. Sammensætningen af fremtidig bestyrelse skal tage højde for reglen at om at et 

medlem kan sidde maksimalt 9 år (lig med 3 perioder). KA og BS er på valg i 2020. 

 I 2021 er der 2 medlemmer der vil falde for 9 års reglen. Dette kræver at vi får 

indtænkt en Plan B i forhold til den nuværende sammensætning.  

3. Nyt fra Golfmanager. 

a. Der er travlt på kontoret. Det er tydeligt at mange planlægger at holde ferie i Danmark 

og vil bestille greenfee i god tid. 

b. Det ændres pr. 27. juni fra 10 min. pr. bold til 7-8 min. mellem boldene. Det fastholdes 

også at der er 5 reservation pr. medlem. 

c. Der er god tilmelding på begynderhold. Vi er lige nu over 70 begyndere og forventer at 

ramme niveau fra tidligere år med 100+ nybegyndere. 

 

4. Drøftelse af greenfee gæster og company days 

a. En del company days er flyttet til september. 

b. jf. pkt. 3B gør det at der kommer flere tider til medlemmerne, hvorfor det ikke virker så 

voldsomt når der er mange greenfee gæster på besøg.  

 

5. Gennemgang af månedsopgørelse pr. 31. maj 2020. 

i. Kontingenter viser at vi er foran med 44t kr – det forventes at fortsætte året ud. 
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ii. Greenfee er bagud med 107t if. til 2019 samme tidspunkt og minus 64t kr. if. til 

budget. 

iii. Sponsorindtægter er 69t kr. bedre end budget. 

iv. Lektioner har i maj måned indhentet efterslæb for året. 

b. Udgifter. 

i. øgede udgifter på vanding i maj – forventes også overstige budget i juni. 

c. Samlet set er vi 44t kr. bedre for maj og 337t kr. for året - end budget.  

6. Nyt fra diverse udvalg. 

a. Baneudvalg: 

Der er afholdt møde uge 24. Det blev bl.a. diskuteret hvilke tiltag der kunne iværksættes for at 

medlemmerne i højere grad passede på banerne, så standen på især greens kunne holdes på 

et højt niveau. Der er lavet et udkast til en information som sendes ud til medlemmerne som 

har fokus på nedslagsmærker, hulkanter og hvordan vi færdes på banen.  

Det blev også vendt hvor tæt teknologien er på at introducere robotstyrede plæneklippere. 

Det vurderes at være et par år ud i fremtiden samtidig med at forsikringsproblematikken 

endnu ikke er afklaret. 

Hul 2 forventes stadig at være klar til spil efter de 100 vækstdage – dvs. til august. 

b. Eliteudvalg: 

Klubbens 2. hold er desværre rykket ned efter weekendens kampe. Resten af holdenes 

resultater var resultatmæssigt rigtig gode og nogle skal spille om oprykning. 

c. Baneservice 

 Der har været møde 17. juni og rollen og ansvaret når der køres banekontrol. 

Blandt andet har baneservice en opgave med at sikre egne medlemmer og greenfeegæster har 

en god oplevelse. Herunder at ”skynde” på bolde der har tabt tid og hindrer et godt flow på 

banen.  

d. Turneringudvalg.  Der er møde 22. juni. 

 

7. Evt. 

a. Der skal findes en løsning på at toiletter i Råsted rengøres oftere end det er tilfældet 

nu. Det er muligt at det hen over sommeren vil resultere i en ekstra omkostning.  

b. Der er golfens dag på søndag 21. juni. Der reklameres på by-pylonerne i Holstebro. 

c. Der er lejet 8 buggies i ny aftale. Det har især været en udfordring på Storåbanen med 

vedligehold og drift af dem der står fast der. De 8 erstatter 8 som sælges samtidig. 

d. Forklaring til månedens budget fra Birgit medsendes til bestyrelsens medlemmer hver 

måned (BS). 

e. Fejring af 50-års jubilæet er som tidligere besluttet flyttet til næste år. Match er flyttet 

til 29. maj.   

 


