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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 23. maj 2019, fra 17 til 21, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Bent Sandbæk (BS); Flemming Marker (FM); Karen Andersen (KA); Günther Løkke (GL); Jens 

E. Toft (JT); Flemming Antonsen (FA), Svend Ørgaard (SØ), Kristian Grud (KG); Peter Knold 

(PK) 

Afbud:  Kjeld Nedergaard (KN); Jens Eg (JEG) 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

1. Underskrift af referat fra d. 24.03.2019 

 

2. Gennemgang af To-Do liste (punkt udgik grunden manglende tid) 

 

3. Nyt fra formanden. 

a. Mens Section har sendt svar på bestyrelsens forespørgsel omkring at flytte spilledag 

fra tirsdag til torsdag. Med denne ændring kan der laves en damedag tirsdag. 

Snakken med Mens Section fastholdes og bestyrelsen er enige om at der skal opnås 

enighed via dialog.  

 

4. Orientering fra Golf Manager 

a. Yield management blev gennemgået. Klubber som vi sammenligner os med Esbjerg, 

Silkeborg og Lyngbygaard anvender dette koncept, som giver mulighed for 

differentieret greenfee. Pt. har vi meget få brugte tider efter kl. 17 til hverdag og 15 

i weekender. Herudover er de tidlige morgentimer også ofte ledige. Det blev 

besluttet at afprøve dette for en periode. KG sætter i gang snarest. 

b. Der er i budgettet givet mulighed for at ansætte ½ tids ressource til hjælp i 

administrationen. Dette er KG lige nu i gang med at søge efter.  

c. Brian og Frederik er i gang med at markedsføre lektioner noget mere. Vi er lige nu 

bagud if. til budgettet.  

d. Der er ved at blive lavet de planlagte ændringer til hjemmesiden i samarbejde med 

Peoplez, som optimerer brugernes oplevelse.  

e. Golfspilleren i Centrum undersøgelse som 1/3 af medlemmerne har fået, kommer 

der et resultat af sidst i maj måned. Gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 

f. Anderledes golfdag som Shoppen har taget initiativ til, er skubbet til 2020 grundet 

sammenfald med Fars dag, Grundlovsdag og valgdag. 

g. Uge 28 skal der laves et tilbud i lighed med det der er blevet solgt på messen ”ferie 

for alle” tilbage i februar måned. KG sikrer eksponering på de sociale medier. 
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5. Økonomirapport pr. 30.04.2019.  

a. Kontingent er på niveau med budget. Restance er på 100.000 kr. Vi er begyndt at 

sende til inkasso. Pr. 30. april er indtægter 141 tkr. bedre end budgettet primært 

drevet af øget greenfee og sponsorindtægter. Udgiftssiden viser 93 tkr. bedre end 

budgettet trods øgede udgifter til vanding. Samlet set et underskud på tkr. 105 mod 

budget på tkr. 339 – dvs. vi er 234 tkr. bedre end budgettet. 

b. Mulighed for momskompensation ved godkendelse som almennyttig forening. Der 

er 35 klubber i Danmark der får denne refusion. Det er en forudsætning, at 

Holstebro Golfklub godkendes som almennyttig hos SKAT, hvilket bl.a. indebærer, 

at klubben skal sandsynliggøre, at den vil modtage pengegaver fra over 100 

privatpersoner eller virksomheder, som hver giver mindst kr. 200,- årligt (Beløbet er 

fradragsberettiget). BS arbejder videre med opgaven og inddrager revisor løbende. 

c. Der er en større del af juniorerne der spiller turneringer, hvorfor det forventes en 

budgetoverskridelse. Balancen skal findes i det øvrige budget for HGK. 

 

6. Status hul 2 på Skovbanen. 

Dansand har været forbi og grave og lave bore-prøver. I den forbindelse er man kommet i 

tvivl om den foreslåede løsning med dræning kan virke tilfredsstillende på den lange bane. 

Phillip Spogaard som er koblet på som banearkitekt er en del af denne proces hvor der 

analyseres. Beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde om at starte med de indledende 

opgaver i gang sættes nu på hold. Der afholdes baneudvalgsmøde snarest for at få lagt en 

plan for det videre forløb.  

 

7. Nyt fra udvalg. 

a. Begynderudvalg.  

i. Turboholdet har lige nu 6 tilmeldte – der er plads til 10. Det er positivt på så 

kort tid at der etableres dette hold. 

ii. Der har i alt været 70 begyndere igennem forløbet. Med sensommer / 

efterårshold forventes antallet at ramme ca. 100 begyndere for 2019. 

iii. Der er en god proces if. til at få kanaliseret begyndere over i klub36+. 

 

8. Evt. 

a. Hvert bestyrelsesmedlem får som tidligere år 5 green-fee billetter til brug i ens 

netværk.  

b. Fonde:  der er kommet afslag fra Vestforsyningen. Talentfabrikken mangler udstyr 

til bl.a. trackmann – der søges fonde til disse ting. 

c. Banekontrol i Storå virker efter hensigten – især bliver der om aftenen taget 

kontakt til spillere der ikke har betalt greenfee eller meldt sig på Golfbox. 
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