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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 14. juni 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); Kjeld Nedergaard (KN); Peter Knold (PK) 

Afbud:  ingen 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

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

 

2. Nyt fra Formanden. 

3. Nyt fra Golfmanager. 

a. Der er travlt hele vejen rundt. Gæster, medlemmer, nye medlemmer, arrangementer 

osv.  

b. Der har været afholdt personalemøde, for første gang i lang tid.  

c. Der har været afholdt ranglisteturnering i foregående weekend. Der er gjort sig en 

masse erfaringer her år 1, og når udvalget ser tilbage, har turneringen været en succes. 

Der var som altid god feedback fra spillere der har prøvet kræfter med Skovbanen. 

d. Der kobles ekstra hjælp på greenkeeperstaben i Storåbanen hen over sommerferien – 

ca. 15t / uge. 

e. Der er indgået aftale med JCB omkring et fremtidigt samarbejde.  

f. Der indsendes i lighed med tidligere år besked til medlemmer omkring støtte på kr. 

200, til at indgå i puljen for momsfritagelse. MobilePay virkede godt sidste gang.  

4. Gennemgang af månedsbalance pr. 31.05.2021. 

a. Samlet set er vi 443t kr. bedre end budget – primært drevet at øgede greenfee 

indtægter og kontingenter. På omkostningssiden oplever vi generelt prisstigninger på 

meget indkøb. 

5. Drøftelse omkring vores mange greenfee gæster. 

a. Det er en balancegang med en øget efterspørgsel på greenfee-spillere, sammenholdt 

med at der skal være plads til medlemmerne. Det vurderes at hele situationen omkring 

corona har øget efterspørgslen efter at spille danske baner. Markedet forventes på 

normalt niveau i 2022. De aftaler vi har med hotel-pakkerne har givet en stor 

efterspørgsel.  

6. Status på hul 18 samt træningsområde. 

a. Banearkitekt Phillip Spogaard har de endelige tegninger klar til august. Det endelige 

budgetoverslag beløber sig til 1,3 mio kr. for hele projektet. På generalforsamlingen 



 
Classification: Public 

 

 

blev der kommunikeret en ramme på 725t til 1.000t kr.  Forskellen til de 1,3 mio. kr. 

drives primært af etablering af ny sø på 200t kr.  

7. Investeringsbudget for det kommende år 

a. Robot teknologien er endnu ikke moden til at vurderes og medtage i vores 

investeringsbudget. Vi holder os løbende opdateret om mulighederne. 

b. Der indkøbes en ny semirough klipper til brug på Storådalen.  

c. Investeringsbudget og afskrivningsprofil blev gennemgået og godkendt. 

d. Den 5-årige plan og prioritering blev ligeledes gennemgået. 

8. Nyt fra udvalg. 

a. Der er travlt i begynderudvalget. 145 nybegyndere er kørt igennem opstartsforløb, og 

inden sommerferien er der et hold på 15 der afsluttes. Det er fortsat realistisk at vi når 

200 nybegynder inden sæsonen afsluttes, men ikke et mål.  

b. Baneudvalg planlægger banegennemgang inden sommerferien. 

c. Regeludvalg har stadig travlt med at besvare forespørgsler vedrørende det nye 

handicapsystem.  

d. Banekontrol har nu endelig mulighed for at mødes – forslag til datoer sendes til KG. 

Der er positive tilbagemeldinger på hvordan banekontrollen henvender sig til 

medlemmer og gæster.  

e. Juniorerne har forsøgt at få opbakning til en sommerlejr – dette har desværre ikke 

været muligt. Der er en stor gruppe af juniorer på op til 30 medlemmer (5-12 år) som 

træner / leger hver onsdag, der er øget tilslutning. 

f. Turneringsudvalg har afviklet grundlovsmatchen med godt fremmøde og flotte 

præmier til vinderne. 

g. Eliteudvalg – der afholdes divisionsmatch i den kommende weekend. Alle hold ligger 

godt placeret. 

9. Evt. 

a. Bestyrelsestur er fastsat til 2+3. september. 

b. Vi ser et øget behov for at fastholde især yngre (20-30 år) og de erhvervsaktive 

medlemmer. Klubben stiger i antal medlemmer, og andelen af yngre og erhvervsaktive 

stiger. KiK’er inddrages i at vurdere hvordan vi løser denne opgave med at skabe denne 

struktur. Der foreslås møde mandag 28. juni kl. 15:30. 

c. Der mangler i nogle perioder måtter på storå driving range. Der skal købes et par 

måtter mere ellers forventes det at brug af græs kan tages i brug. 

 


