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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 12. august 2019, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Bent Sandbæk (BS); Flemming Marker (FM); Kjeld Nedergaard (KN); Karen Andersen (KA); 

Günther Løkke (GL); Jens E. Toft (JT); Flemming Antonsen (FA), Kristian Grud (KG); Peter 

Knold (PK); Svend Ørgaard (SØ); Jens Eg (JEG fra 18:00)) 

Afbud:   

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

1. Underskrift af referat fra d. 17. juni 2019 

 

2. Gennemgang af To-Do liste. 

 

3. Nyt fra formanden. 

• Der har været positiv respons på udsendelse af statusbrev.  

 

4. Orientering fra Golf Manager 

• Overdragelse af ansvar for cafe er forløbet godt. Der er god efterspørgsel på 

afholdelse af selskaber, hvilket afstemmes med golfklubben. 

• Trafik og opdatering på hjemmeside og facebook er øget. 

• Det tegner godt med tilslutning til det nye træningstilbud. 

• Der planlægges en officiel åbning af ”Talentfabrikken”.  

• Hästens turneringen var en stor succes, og det er meldt ud at der kommer en 

turnering igen næste år.  

• Det er svært at få tilslutning til Klubmesterskaberne. KG overvejer forskellige tiltag, 

herunder 1 stk P-plads til klubmestrene som kan benyttes indtil næste 

klubmesterskab. 

 

5. Evaluering af sommerens aktiviteter. 

• Der var travlt uge 28 – der var over 500 gæster på besøg gennem hele ugen i 

Råsted. Både Shop og Cafe oplevede også mere travlhed. Der var mindre aktivitet i 

Storå – dog mere end tidligere år.  

 

6. Sidste nyt omkring hul 2 

• Resultat af boreprøver fra fairway, udført af COWI consult, kommer uge 34. 

 

7. Økonomirapport pr. 31.07.2019. (periode fra 1. oktober 2018) 
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• Samlet set er indtægtssiden 151 tkr. bedre end budget. 

i. Kontingent 80t kr og greenfee er 100t kr bedre. Sponsorindtægter er 58t kr. 

bedre end budgetteret.  

ii. Cafe har givet 143t kr. i underskud 

• Samlet set er udgiftssiden 189 tkr. bedre end budget. 

i. Positive afvigelser på lønninger primært drevet at senere ansættelser. 

Baneudgifter højere end budgetteret grundet vedligehold af vandingsanlæg 

og sand. Vandingsudgifter følger budget.  

• Samlet set (udgifter og indtægter) for perioden giver et overskud på kr. 235t kr. – 

hvilket er 340 tkr. bedre end budget.  

 

8. Første drøfterlser omkring budget for det kommende år. 

i. Oplæg tages med til næste bestyrelsesmøde – udgangspunkt er uændret 
kontingent.   
 

9. Nyt fra udvalg.  

• Baneudvalg.  

i. Der har været utilfredshed med rough på Storåbanen. Der meldes ud 

snarest med årsag og hvad der gøres ved det.  

ii. Hulkanter ser ud til at blive mere og mere slidte hvilket skyldes den nye 

regel om at der må puttes med flag i. Info med ”gode råd” sendes til 

medlemmer.  

iii. Dræning af hul 18 foran green ser ud til at virke efter hensigten. 

iv. Udskifting af måtter til driving range i Råsted påbegyndes 13. august.    

v. Måtte på driving range i Storå vil blive vendt for at holde nogle år længere. 

Derudover undersøges det om der kan etableres et område hvor der kan 

trænes med Driver (sætte tee i jorden).  

vi. Der er en del grantræer der er gået ud grundet den tørre sommer i 2018 – 

disse fældes. 

 

10. Evt. 

• Det skal undersøges om adgang til Talentfabrikken kan styres via DGU kort (KG). 

• Fondsansøgninger. SparNord har givet afslag, men der er muligheder for at søge 

hvert kvartal. Der søges ved Holstebro Idrætsråd til måtter. DGI foreningspulje 

søges om 2 trackman. Jysk Energi har aldrig modtaget vores ansøgning – der er 

mulighed igen 1. oktober.  

• Der sættes markering op på Skovbanen på 100m (rød) i lighed med dem der står 

ved 150m (gul).  Der kommer ofte dette ønske fra greenfeespillere. 

• Ny sand i bunkers (6.500 m2) på Storå vurderes at koste kr. 150t kr.  
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• Der fanges stadig en del gratister på Frøjk og Storåbanen.  Det undersøges hvor 

mange der er taget, og hvilke muligheder der fremadrettet er for straf (KG). 

• Der køres forskellige kampagner for at øge medlemmernes bevidsthed om eks. 

spiltempo, hensyn på banen, beskytte hulkanter mv.  


