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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 19.  2021, fra 17 til 21:30, 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. 

a. Der blev kort orienteret om endnu et dialogmøde med Golfcafeen fra før 

sommerferien – også kommunikeret i formandsbrev. Der har været et opfølgende 

møde 11. august mhp. at afstemme forventningerne. 

b. Der er modtaget en opsigelse fra Bjørn og Sandra, de stopper som forpagtere pr. 31. 

december. Dette offentliggøres af klubben 23. august af hensyn til personalet i 

golfcafeen som Bjørn og Sandra skal orientere først. 

 

3. Nyt fra Golfmanager. 

a.  Status på medlemmer – vi er i alt 1.900 medlemmer plus 75 prøvemedlemmer som 

ikke har taget stilling til medlemskab endnu. Det er det højeste antal medlemmer vi 

har haft i vores klub til dato. KG og FM afstemmer hvilke tilbud der kan gives. 

b. I sæson 2020 sænkede gennemsnitsalderen sig med ca. 5 år til lige under 60år, og det 

forventes i indeværende sæson at have sænket sig yderligere.  

c. Vi kæmper for at højne rengøringen omkring klubhuset i råsted samt starterhuset i 

storå. Vi kommer i mål med flere timer fra Tom (GK) samt dygtige frivillige. 

 

4. Gennemgang af månedsbalance pr. 31.07.2021. 

a. Der har været øgede udgifter til vores baner, dels pga. øget trafik (slid) og øget behov 

for vanding (juli). 

b. Samlet set er vi 636.000 kr. foran budget, primært drevet af øgede greenfee og flere 

nye medlemmer. 

c. Kontingentsatser for næste sæson blev diskuteret. Endelig beslutning om forslag til 

generalforsamling tages på næste møde i september. 

 

5. Orientering om trænerstudio. 
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a. I forbindelse med etablering af det nye træningsområde er der indhentet forskellige 

tilbud på etablering af nyt trænerstudie. Budgetramme er ca. 500.000kr. – og skal 

medtages i næste års budgetlægning, og godkendes endeligt på generalforsamlingen. 

 

6. Status på hul 18. 

a. Banearkitekt Philip Spogard har tegninger klar til de folk der skal i gang med at lave hul 

18 efter klubmesterskaberne.  Oplæg til plan og kommunikation laves færdig og 

offentliggæres til medlemmer. 

 

7. Nyt fra udvalg. 

a. Baneudvalg. 

i. Ønsker at købe en spreder til sand, så fairways løbende kan topdresses med sand i 

lighed med sidste år. Dog vil vi med egen maskine kunne gøre det jævnligt når det 

passer ind i greenkeepernes arbejde og vejrforhold – dermed kan laget af sand 

gøres mindre = mindres spille gene. Målet er at blive ved med at gøre fairways 

bedre, både kvaliteten af overfladen samt evnen til at dræne bedre. 

ii. Der skal laves en efter-evaluering på de problemer der opstået på green på hul 2.  

 

 

8. Evt. 

a. Bestyrelsestur går i år til Aalborg. 

b. Skal klubben i lighed med andre klubber kunne tilbyde overnatning i egne (evt. 

investorer) hytter? Dette vil bygge et mere solidt fundament for fremtidige greenfee-

indtægter uden et større antal gæster.  

 


