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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 18. maj 2021, fra 17 til 20, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Jette Vad (JV); Flemming Marker (FM); Günther Løkke (GL); Jens E. Toft (JT); Kristian Grud 

(KG); Flemming Antonsen (FA); Peter Knold (PK) 

Afbud:  Kjeld Nedergaard (KN) 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

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

 

2. Nyt fra Formanden. 

a. GL orienterede om sidste nyt fra klubben. 

3. Nyt fra Golfmanager. 

a. Golfspilleren i centrum (medlemsundersøgelsen) – der bliver en generel 

tilbagemelding på de kommentarer der er kommet – en del er anonyme derfor en 

samlet tilbagemelding med forklaring på de generelle ting. 

b. Vi har fået bekræftet 15.000 kr. fra Vestforsynings-puljen – dedikeret til juniorarbejdet. 

c. Administrationen afviser i øjeblikket nogle gæster der ønsker at besøge vores anlæg – 

grundet især weekender med stort pres. Det er svært at finde en balancegang, og 

enkelte weekender har der været et for stort pres. Men der skal være plads til vore 

medlemmer. 

4. Gennemgang af månedsbalance pr. 30.04.2021. 

a. For måneden er vi 135.000 kr. bedre end budget men stadig 100.000 kr. bagud for året 

målt mod budget. Vi har en meget positiv trend for greenfee indtægter ligesom 

kontingenter har en positiv udvikling. Denne trend ser ud til at fortsætte i maj måned. 

Vi oplever dog prisstigninger på stort set alle vores indkøb. 

5. Drøftelse af oplæg til træningsområde, samt status på hul 18. 

a. Forslag fra Phillip Spogárd blev gennemgået. Forslag indeholdt et nyt hul 18, nyt 

træningsområde og tilretning af den eksisterende sø.  PK skal udarbejde 

præsentationsmateriale til medlemmer indeholdende et skøn på økonomien. 

6. Orientering omkring udvikling i medlemstilgang herunder nybegynder. 

a. Der er ca. 145 begyndere planlagt før sommerferien og det er realistisk at vi kan nå at 

køre i alt 200 begyndere igennem for året. 

7. Nyt fra udvalg. 

b. Baneservice har et ønske om stormøde – men dette udskydes indtil der er mere 

klarhed omkring forsamlingsforbud og coronapas. 

c. Begynderudvalg – se pkt. 6.a. 
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d. Baneudvalg vil øge frekvensen af information – herunder de positive historier. 

e. Juniorudvalg – træning har været aflyst som følge af smittetrykket i Holstebro 

kommune. Er nu genoptaget. 

f. Eliteudvalg 

g. Turneringsudvalg afvikler Grundlovsmatch d. 5. juni med Louis Nielsen som sponsor. 

8. Evt. 

h. Kvinde-golf for de erhvervsaktive blev diskuteret og skal vendes på næste møde. Der 

har været vist interesse for dette og vi ønsker at undersøge muligheden for dette. 

Bland andet for at sikre at medlemstilgangen af især unge mennesker er stigende og vi 

skal have skabt rammerne for at integrere disse. 

 


