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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 18. marts 2019, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

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

Günther Løkke (GL); Jens E. Toft (JT); Jens Eg (JEG); Flemming Antonsen (FA), Svend Ørgaard 

(SØ), Kristian Grud (KG); Peter Knold (PK) 

Afbud:  ingen 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

1) Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2) Nyt fra Formanden 

a. Reception for Kristian Grud og Leif Ricardo den 29. marts. 

b. Kirsten har frabedt sig reception fra klubbens side. Vi deltager som bestyrelse på 

den sidste dag som er den 31. marts. Bestyrelsen er gået sammen med personalet 

om en gave.  

c. Spiritus bevilling til Cafe i Råsted er i proces. Der er detaljer der kræver en 

vedtægtsændring på generalforsamling i december. Indtil da underskriver 

bestyrelsesmedlemmerne en erklæring – som vil være gældende. 

d. Orientering omkring cafeen. Leif ønsker at der købes en pålægsmaskine, dette 

sættes i gang. Derudover købes der et system til at styre vagtskema, og data danner 

grundlag for lønkørsel i kontoret. Vi køber arbejdstøj til personalet – vi sørger for at 

Sortberg & Hansen spørges om et tilbud. 

e. Der skal sikres en balance mellem arrangementer og plads til medlemmer i 

golfcafeen. KG afstemmer løbende med Leif hvilke arrangementer der tages ind.  

f. Aftaler omkring personalet i Golfcafeen er ved at falde på plads. 

g. De gamle havemøbler er nu solgt. Der er indkøbt nye hos Roslev Trælast. 

h. Udlevering af bagmærker til medlemmerne var en god idé. Det var en god mulighed 

for at møde mange medlemmer og få en snak. Der blev taget godt imod initiativet.  

i. Vestjyllands forsikring har i alt kvitteret for at over 100 medlemmer der har taget 

kontakt. Der skal afholdes et møde med Vestjyllands Forsikring om sæson 2020. 

j. Der har været positive tilbagemeldinger fra den dialog der har været med 

medlemmer der grundet sygdom har haft brug for at pause medlemskabet. 

k. Der købes 10 udlejningssæt til Storå. 

l. Vi fastholder at vi ikke ønsker benzindrevne buggies på banen. Dem der pt. er aktive 

i klubben kan fortsætte – men nye kan ikke accepteres. 

m. Banearkitekt Phillip Spogaard kommer 26. marts og laver en vurdering af hul 2. 

3) Der har været afholdt et dialogmøde med alle KIK. Fra bestyrelsen deltog FA, GL, KA, KG og 

PK. Der var en god og konstruktiv tone og alle kom til orde. Planen for spilletider på begge 
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baner er endnu ikke helt på plads. Men der er et fælles ønske om at finde en løsning der 

tilgodeser alle parter. Konkret blev det aftalt at Råstedpigerne i denne sæson vil afprøve 

reservationsmodulet i Golfbox hvor ubrugte tider automatisk frigives. Juniorerne har 

ligeledes tidligere sagt ja til at afprøve denne metode. Erfaringerne herfra samles op og 

resten af KIK inddrages herefter. PK arrangerer uddannelse i modulet fra Golfbox. 

4) Gennemgang af status på sponsorater.  

a. Der mangler pt. at blive lukket for 65.000 kr. ud af et budget på kr. 900.000, hvilket 

er et tilfredsstillende niveau. 

5) Status på økonomi pr. 28. februar. 

a. Indtægter viser pt. at vi mangler ca. 30 fuldtidsmedlemmer for at nå budget på 

kontingent for hele året. Der er restance på kontingent for ca. 200.000 kr. hvilket er 

på samme niveau som sidste år. Der sendes rykker med info om at næste skridt 

bliver retslig inkasso.  

b. Udgifter viser en lille besparelse på lønninger grundet senere ansættelse af 

greenkeeper.  

c. Totalt set viser økonomien siden 1. oktober et overskud på 260t kr. mod budget på 

100 kr. Dette set if. til et underskud sidste år på kr. 68t.  

6) Nyt fra udvalg. 

a. Eliteudvalg havde møde 16. marts. Der var ca. 45 fremmødte. Der var 5 nye udefra. 

Der bliver en udfordring med at holde budgettet grundet rangliste turneringer.  

b. Kulturudvalget indbefatter nu også et jubilæumsudvalg. GL, FA, KA, KG og SØ 

deltager i dette udvalg.  

c. Baneservice holder møde 19. marts. Der skal øget banekontrol in 2019.  

d. Begynderudvalg. Første hold er der 32 spillere på – hold nr. 2 er der stadig plads på.  

e. Regeludvalg. Der er nu købt og leveret røde pæle som skal op på banen i Råsted. 

Scorekort ændres ikke if. til de nye regler (ingen gule pæle) men der henvises til 

hjemmesiden. 

f. Kommercielt udvalg. Der er kick Off ved Dahl Pedersen 21. marts kl. 19. Den 1. april 

spilles første runde i Business Golf.  

7) Eventuelt. 

a. Den 4. april kommer Holstebro Posten kommer ud og følger begynderholdet og 

beskriver forløbet.  

b. Der skal søges fondsmidler søges til Ungdomsbulen (BS). 

c. Der skal laves nye aftaler omkring brugskunst i Råsted (GL). 

 

 


