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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 16. september 2019, fra 17 til 21, Holstebro GK, Frøjkvej, 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); Jens Eg (JEG fra 18:00)) 

Afbud:  Svend Ørgaard (SØ) 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

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

2. Nyt fra Formanden. 

a. 50 års Jubilæum. (udvalg SØ, FA, GL, KA, KG). Første møde er planlagt.  

b. Klub for erhvervsaktive medlemmer. Der har været en del henvendelser – især fra 

nye medlemmer, omkring et fællesskab for de erhvervsaktive. Derudover er der et 

ønske om en damedag. Der er medlemmer der har vist interesse for at drive dette 

initiativ. PK & KA deltager fra bestyrelsen. 

 

3. Nyt fra Golfmanager. 

a. Der er indkommet betalinger fra 167 medlemmer if. med initiativet med at oprette 

en almennyttig forening. Målet var 100, men mulighed for MobilePay gav på kort 

tid mange ekstra. Det besluttes senere hvad de overskydende penge bruges til.  

b. Vedtægterne skal ændres og forenkles som diskuteret på generalforsamling. 

Arbejdes igangsættes og vi inddrager en Advokat i processen. (GL). Inge Christensen 

vil gerne indgå i udvalg omkring opgaven.  

c. Der deltager 8 på et turbo-hold for begyndere – årets sidste hold. 

d. Golf-cafeen har et ønske om at justere på åbningstiderne – gerne så åbningstider 

bliver faste. Dette afstemmes med KG. Der vil blive lagt en besked i golfbox ved 

booking af de sene tider på dagen, så man bliver mindet om at bestille mad inden 

runden.  

e. Der er lavet en aftale med jysk-fynske medier om en målrettet online kampagne. 

Start bliver vinterspil på Storåbanen.  

f. Der er indgået aftale med profitgruppen. De hjælper med at finde besparelser på al 

indkøb. De overtager prisforhandling på klubbens vegne. Første møde er afholdt 

med KG og Ronny Carøe. 

g. Afslag fra DGI foreningspulje på ansøgning om støtte til indkøb af Trackman.  

Initiativpuljen har givet mundtligt tilsagn om kr. 20.000 til indkøb af materialer til 

driving range.  
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h. Der er kommet tidslås på Talentfabrikken (tidligere ungdomsbule). Der kommer 

ydermere en nøgleboks udenfor. 

i. Afstandsmarkeringer Skovbanen på 100m & 150m.  Disse laves hen over vinteren 

og de bliver lavet naturmaterialer. 

 

4. Regnskabsopfølgning pr. 31.08.2019 

 

5. Udkast til Budget for 2019/20 

a. Det endelige budget godkendes på næste møde. 

b. Baneudvalg holder møde for at få udspecificeret udgifter til det estimerede budget. 

c. Eliteudvalg skal nedjusteres if. til oplæg – niveau ca. 50.000 kr.  

 

6. Nyt fra Udvalg. 

a. Handicapudvalg. Gert Møller Nielsen har ønsket at stoppe i udvalget. Der skal 

findes en ny – der skal være min. 3 i udvalget.  

b. Baneudvalg. Projekter hen over vinteren blev gennemgået. Der skal være en dialog 

med Banearkitekt Phillip Spogárd if. til masterplan og evt. afholdelse af 

medlemsmøde. 

c. Eliteudvalg. Damerne rykkede op og opfyldte dermed målsætningen for sæsonen. 

 

7. Evt. 

a. Vi skal have taget stilling til hvilke bestyrelsesmedlemmer der genopstiller. 

Formandsposten skal tænkes ind, så vi i god tid får kørt en afløser i stilling til at 

afløse GL.  

 


