
 

Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Mandag d. 15.03.2021.  kl. 18.15 

 

Fremmødt: Flemming Antonsen (FA), Jens Ejvind Toft (JET) og Kristian Grud (KG). 

Virtuelt: Jette Vad (JV), Kjeld Nedergaard (KN), Günther Løkke (GL); Peter Knold (PK)  

 

Dagsorden. 

 

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

2. Konstituering af bestyrelsen. 

a. Formand GL 

b. Næstformand PK 

c. Kasser JV 

d. Sekretær PK 

3. Nyt fra formanden (Corona restriktioner) 

a. Håber at restriktioner snart fjernes gradvist så sæsonen kommer godt i 

gang. Det var en god nyhed at Sandra og Bjørn overtog storådalens 

restaurant, hvilket der har været mange positive tilkendegivelser 

omkring.  

4. Nyt fra Golfmanager 

a. Intro af ny hjemmeside som er lavet af ny samarbejdspartner. 

Resultatet er meget tilfredsstillende. Der bliver arbejdet på 

hastigheden. 

b. Status på sponsorer er at det er gået bedre end forventet. Pt. Ligger vi 

195.000kr over budget. Vi har i alt 68 samarbejdspartnere som er 

samme niveau som tidligere. Der er få nye som der skal følges op på for 

at afklare hvilke muligheder der er.  

c. Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst i 2021. Der igangsættes et 

arbejde omkring APV, herunder håndtering af kemikalier.  

d. Hjertestarter er flyttet fra klubhus til bagrum ud mod p-plads. Vi 

arbejder på at der kommer en hjerterstarter op i Storådalen også. FA 

har et arrangement til maj som opstart.  



e. Der er igangsat en opdatering af strategien. Første udkast blev 

præsenteret og KG og PK arbejder videre og inddrager resten af 

bestyrelsen senere. 

5. Regnskabsopfølgning pr. 28.02.2021 

a. Budgetopfølgning for februar måned viser et underskud på kr. -170.000 

mod forventet kr. -254.000. Der har således været en besparelse på kr. 

84.000. 

Kontingenter ligger nu i gennemsnit på kr. 739.000 pr. måned. 

Tilsvarende lå vi på kr. 731.000 på samme tid sidste år, så intet peger 

lige nu på, at vi ikke nok skal nå de budgetterede kr. 766.000 pr. måned 

i gennemsnit. 

b. Vi har fået afslag på kompensation for at simulatorgolf måtte lukkes 

ned.  

6. Medlems-status herunder nybegynder for kommende sæson. 

a. Vi er lige nu lidt foran 2020 i forhold til indmeldelser (netto kr.).  

b. Der er godt gang i begynderforløb og de nye hold. Det har været 

positivt at opleve interessen som matcher det der var i 2020. Lige nu er 

der ca. 60 tilmeldt vores begynderforløb. Ud af de 118 begyndere sidste 

år er der kun 13 der har meldt sig ud og 38 er uafklarede. 

7. Drøftelse omkring Jubilæumsfest. 

a. Flyttes til den lørdag 21. maj 2022. Der har desværre ikke været muligt 

at finde en ny dato i 2021. Alle deltagere for besked via mail. Der bliver 

mulighed for at melde fra – men vi håber at alle vil være med i 2022. 

8. Orientering fra baneudvalg omkring vinterens projekter samt sidste nyt 

omkring Hul 18 og træningsområdet. 

a. Banearkitekt Phillip Spogaard har været på besøg, og han er meget 

positiv og tror på der kan laves et rigtig godt afslutningshul. Vi afventer 

forslag som der kan tages stilling til.  

b. Kommunen har givet tilladelse til at bækken kan snoes – men ikke at 

den kan føres igennem søen. Der skal findes en løsning på den 

nuværende sø grundet dug i bunden er utæt grundet grannåle. 

c. Kommunen har meldt tilbage at der er et fredet dige der hvor der er 

planlagt en udvidelse af indspil- / træningsområde. Derfor arbejdes der 

nu på en renovering/udvidelse af vores eksisterende indspilsgreen. 

9. Evt. 



a. Bestyrelsens repræsentation i udvalg: 

i. Baneudvalg PK & GL 

ii. Turneringsudvalg GL 

iii. Begynderudvalg FM & JET 

iv. Juniorudvalg JV 

v. Baneservice JET 

vi. Kultur og jubilæumsudvalg KN & FA 

vii. Elite udvalg KG 

viii. Regeludvalg FM 

b. Der skal søges penge hos forskellige fondspuljer til forbedring af forhold 

på driving range – herunder at der kan blive bedre læ. Indgår i den 

samlede plan for træningsområdet. 


