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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 17. juni 2019, fra 17 til 21, Holstebro GK, Frøjkvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Bent Sandbæk (BS); Flemming Marker (FM); Kjeld Nedergaard (KN); Jens Eg (JEG), Karen 

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

(KG); Peter Knold (PK) 

Afbud:  Svend Ørgaard (SØ) 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

1. Underskrift af referat fra d. 23.05.2019 

 

2. Gennemgang af To-Do liste. 

 

3. Nyt fra formanden. 

a. Der har været et akut behov for reparation af vandingsanlæg i storådalen.  

 

4. Orientering fra Golf Manager 

a. Der er travlt over hele linjen, også med at tage imod ros. Medlemmer og gæster er 

tilfredse med banernes stand. 

b. Dennis Bæk Jensen vil begynde at hjælpe på kontoret de næste 2 måneder – opstart 

26. juni. Dennis spiller på klubbens 1. hold.  

c. Annemette (fra kontoret) er pt. sygemeldt på 3. uge pga. smerter i armen.  

d. Modtagergrupperne i Storå får stor ros fra vores gæster. Noget lignende starter op i 

Råsted.  

e. Der bliver taget billeder af banerne den 18. juni til hjemmesiden og marketing 

materiale.  

f. Hulskilte til Råsted er klar og bliver monteret på tee-steds skilte. Sponsor fremgår af 

skilt. 

g. Vestjyllands forsikring har bedt om et møde for at give en status på tilskud fra den 

medlemsaktivitet der har været i 2019. Der forventes en meget positiv feedback. 

 

5. Sidste nyt omkring Golfcafe Råsted. 

a. Processen omkring opsigelse af Leif blev kort gennemgået. Der er pt. ro på i Caféen, 

og der er ikke mange utilfredse kunder sammenlignet med tidligere. KG og Birgit 

bruger fortsat en del tid på at lede og følge op på området. Poul Erik er en stor hjælp 

og ligger mange timer. Søgning efter ny leder / forpagter er i fuld gang.  

 

6. Økonomirapport pr. 31.05.2019. (periode 1. oktober 2018) 
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a. Samlet set er indtægtssiden 132 tkr. bedre end budget. 

i. Kontingent er der en lille afvigelse på 16 tkr. Restancebeløb er der nu styr på 

medlem for medlem. Enkelte er sendt til inkasso hvor det skønnes 

nødvendigt, hvilket har virket.  

ii. Greenfee er foran 57 tkr. foran budget – ligeligt fordelt på begge baner. 

iii. Golfcafe er 64 tkr. bagud if. til budget, primært drevet af for høje 

lønudgifter. 

iv. Lektioner er bagud på 24 tkr. hvilket er et efterslæb fra sæsonstart. Det har 

været en succes med lektioner af Frederik til kr. 50. 

v. Periodisering af sponsorudgifter og indtægter viser en positiv afvigelse på 95 

tkr.  

b. Samlet set er udgiftssiden 185 tkr. bedre end budget. 

i. Lønudgifter er lavere end budget. 

ii. Vanding i Råsted ligger pt. indenfor budget. 

c. Samlet set (udgifter og indtægter) for perioden er vi 317 tkr. bedre end budget. 

d. Orienteringer om fondsansøgninger. 

i. Vestforsyning ansøges om nye måtter til driving range i Råsted.  

ii. Der ansøges om træningsredskaber (eks. svingplane). 

iii. Spar Nord skal have møde i juni måned og vi forventer svar herefter. 

iv. Jysk Energi afventer vi også svar fra – der er søgt om putting-måtter til 

talentfabrikken. 

v. Der skal ansøges DGI´s Foreningspulje inden 31.7 om tilskud til Trackmann. 
() 

e. Mulighed for momsrefusion. 

i. Dialog med revisor har afklaret at beløbet andrager ca. 20-30% af 1 mio. kr.  

ii. Vi skal godkendes som almennyttig forening af Skat. 

iii. Der skal være pengegaver fra min. 100 medlemmer eller ikke-medlemmer a 

min. Kr. 200. Beløbet er fradragsberettiget.   

 

7. Status hul 2 på Skovbanen. 

Den oprindelige løsning med sanddræn vurderes nu at kræve ekstra sandlag. Baneudvalg 

har på møde 17. juni besluttet at der skal foretages geotekniske undersøgelser. Formål er 

at få flere fakta på hvad problemet omkring vand på fairway kommer af. Ud fra dette 

vælges der mellem forskellige scenarier. Disse præsenteres på et medlemsmøde, men det 

forventes ikke at arbejdes kan sættes i gang 2019. 

 

8. Nyt fra udvalg.  

a. Eliteudvalg.  Spillede i weekenden 15-16. juni. På tværs af holdene vandt man 6 ud af 

7 matcher. Der er god stemning og opbakning i hele teamet, og der er en god 

træningskultur. Damerne er sikret oprykningsspil.  
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b. Begynderudvalg. Der er pt. kørt over 70 nybegyndere igennem introprogrammet.  

 

9. Evt. 

a. Der er udfordringer med alarmanlæg i Råsted, udskiftning igangsættes. 
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