
 

Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Tirsdag d. 20.04.2021.  kl. 19.00 

 

Fremmødt / Virtuelt: Flemming Antonsen (FA), Jens Ejvind Toft (JET) Kristian Grud 

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

Flemming Marker(FM)   

Markeret med gul 

Dagsorden. 

 

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

2. Konstituering af bestyrelsen. En forglemmelse fra sidste møde. 

a. Næstformand KN 

3. Nyt fra formanden (Corona restriktioner) 

a. Der er kommet godt gang i sæsonen.  

4. Nyt fra Golfmanager 

a. Der er meget travlt på kontoret og mange henvendelser. Der er allerede 

mange bookinger af greenfee gæster. Vi prøver at friholde én af 

banerne af hensyn til at medlemmerne også kan booke tid. På enkelte 

weekender tages ikke flere gæster ind. 

b. Det nye handicapsystem skaber en del henvendelser. Især overser 

nogle ”soft cap” og ”hard cap” som har været svære at forstå. 

Regeludvalget har været en aktiv støtte i at hjælpe medlemmer der har 

været i tvivl om korrektheden af udregning af handicappet. 

Medlemmerne kan også selv søge information på vores hjemmeside 

”opdatering fra regel- og handicapudvalget” – link 

https://www.holstebrogolfklub.dk/whs-er-nu-igang-2/   

5. Regnskabsopfølgning pr. 31.03.2021 

a. Trods god fremgang på greenfee og medlemssiden er vi på måneden. 

182.000 kr. bagud i forhold til budget. Dette skyldes primært øgede 

baneudgifter. Vi så samme billede sidste år. Fortsat tro på et fint 

årsresultat. 

6. Medlems-status. 

https://www.holstebrogolfklub.dk/whs-er-nu-igang-2/


a. Der er kommet en del nye medlemmer. Begynderudvalg har pt. planlagt 

120 nye kursister pr. maj måned – vurderingen er at vi når min. 150 i 

denne sæson. Vi er knap 1.800 medlemmer + 150 prøvemedlemmer 

ved udgangen af marts måned. 

7. Orientering omkring tanker om langtidsbudget på investeringer. 

a. Baneudvalg har aftalt at der til næste bestyrelsesmøde præsenteres en 

langsigtet plan for investeringer – såsom hul 18, maskiner, 

træningsområde og fitting studie – blandt flere ting. 

8. Orientering fra udvalg 

a. Begynderudvalg:  

i. hold 4 starter op 28. april. Der er bedre deltagelse i 

begyndermatcher end sidste år. Se i øvrig info under pkt. 6. 

b. Baneudvalg:   

i. der bliver arbejdet på et koncept omkring hul-ambassadører. Alle 

hullerne fordeles mellem medlemmerne som så får et skærpet 

ansvar for på green at sikre nedslagsmærker rettes op og at 

bolden ikke samles op mens flaget er i hullet. Alt har et sigte i 

mod at vi gennem sæsonen har bedre greens og greenkeepere 

ikke bruger unødig lang tid på at flytte huller (pga. ødelagte 

hulkanter). 

ii. Vi afventer pt. det færdige oplæg fra banearkitekt Phillip Spogard 

på det nye hul 18. Planen er fortsat at gå i gang i slut september 

efter klubmesterskaberne. 

c. Baneservice: 

i. Medlemmerne er i gang med at køre baneservice. 

ii. Første møde afventer at forsamlingsforbud ophæves / ændres. 

iii. Har fokus på spiltempo og spilleret. 

d. Eliteudvalg: 

i. Der har ikke været møde siden sidst. Der har været 1 

træningssamling og der er nu ugentlige træninger som der er god 

opbakning til. Ranglisteturnering er ved at blive planlagt. 

e. Juniorudvalg 

i. Godt fremmøde til træning. Der er igangsat et nyt DGU koncept 

for de mindste(Ulveungerne). Der mangler involvering af 

forældre af til de yngre børn. 

f. Turneringsudvalg 



i. Åbningsmatchen med Sparekassen Thy som sponsor bliver 

afviklet med stor tilslutning. Der har endnu ikke været evalueret, 

men hvis der fortsat er stor tilslutning til klubmatcher bliver 2022 

udgaven med for og eftermiddagsstart. 

g. Hcp & Regeludvalg: 

i. Intet møde siden sidst. Paul Andersen afholder kursus for ansatte 

i uge 16 – for at bedre kunne svare på gængse spørgsmål. Se 

øvrigt under punkt. 6. 

 

9. Evt. 

a. Hul 8 og 9 på Storåbanen er der sket den ændring at fårehegn nu har 

røde pæle som afgrænsning og dette signalerer strafområde. Der kan 

tages lempelse for gene hvis man ikke er i strafområdet men bliver 

generet af hegnet.  

b. Golfskolerne er en stor succes med over 100 tilmeldte – det har været 

udfordrende at komme på hold i starten (især i Storådalen), men 

allerede nu er der mere luft –. 

c. Møder via MS Teams skal fremover være en mulighed – KG sætter 

dette op hvis det bliver nødvendigt. 

d. Der skal mere fokus på at plante træer som styrker klubbens grønne 

profil, dette skal dog ikke influere på bane-design. Men i yderområder 

og ved indkørselsveje kan dette indtænkes. 

 


