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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 18. november 2019, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 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), Svend Ørgaard (SØ) 

Afbud:   

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

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

2. Nyt fra Formanden. 

3. Nyt fra Golf-manager 

a. Bemanding.  

i. Annemette er stadig sygemeldt efter operation, forventes tilbage omkring 1. 

december.   

b. Rekruttering 

i. Der skal nedsættes et Rekrutteringsudvalg. Al erfaring fra andre klubber viser at det 

har størst effekt hvis opgaven omkring rekruttering ikke blandes sammen med 

andre udvalg. 

c. Business club kører godt, der er en god stemning. Der er dels nytegninger og 

forlængelser. Pt. er der 63 partnere der skal tales med inden næste sæsonstart – og helt 

inden jul. 

4. Gennemgang af Årsregnskab 

a. Resultat er gennemgået med revisor og klar til underskrift og fremlæggelse på 

generalforsamling.  

5. Endelig godkendelse af Budget samt opfølgning på oktober 2019. 

Budget for 2020 blev gennemgået med en enkelt ændring if. til sidst. Der afsættes kr. 50t kr.  

til den planlagte jubilæumsfest 22. august. 

Budgetopfølgning for oktober måned viser et overskud på 60 tkr. mod et overskud på 41 tkr. samme 

periode sidste år. 

6. Gennemgang af udkast til forlængelse af kontrakt vedr. Storådalen. 

Blev ikke gennemgået i detaljer, men afstemmes endeligt inden fremlæggelse på 

generalforsamling. 

7. Sidste nyt omkring Hul 2. Det endelige oplæg præsenteres på generalforsamling 5. 

december. Tal og projektplan med timing er ved at blive endeligt afstemt med Banearkitekt 

Philip Spogárd.  

8. Gennemgang af Dagsorden til Generalforsamling. 

Tage Hjortkær vil gerne i år være dirigent.  
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UCH (handelsskolen) er booket. 

Der er kommet 1 forslag fra medlemmer.  

9. Eventuelt. 

a. Der har været positiv respons på vores fondsansøgninger i alt beløber det sig til ca. 60t 

kr. En del er til øremærkede projekter bl.a. inventar og træningsforbedringer. 

b. Der blev fremvist et jubilæums logo til brug i 2020 på bagmærke, merchandise og der 

laves en aftale med Golfshoppen if. til kollektion.  

c. Klubbens mangeårige træner frem til 2001 Roy Howett er død, og vil blive mindet ved 

generalforsamlingen i formandens tale. 

 


