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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 13. september 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 har været formandsgolf spillet på Skovbanen den 5. september. Der var over 30 

deltagere og god stemning. Der blev bl.a. snakket om følgende: 

i. Flere og flere golfbaner etablerer mulighed for overnatning og har en væsentlig 

indtægt på dette. Dette forretningsområde vendes nærmere på de næste 

bestyrelsesmøder, og foreligges på generalforsamling førend endelig beslutning 

træffes.  

ii. Andre bestyrelser planlægger sammensætning en del år ud i fremtiden. 

3. Nyt fra Golfmanager. 

a. Ansøgning om nyt forpagterpar boostes på facebook. Pt. er opslag delt over 300 gange 

og set af knap 24.000 mennesker. Via betaling kan vi ramme specifikt via søgeord, 

interesser, geografi og tidligere likede opslag. 

b. Der er pt. 46 tilmeldte til klubmesterskaberne. Det er fortsat en udfordring at få flere 

til at spille dette årlige mesterskab. Forskellige varianter blev drøftet, men vi fastholder 

nuværende model hvor DGU har fastlagt valget mellem 2 weekender. 

c. Der er kommet 4 ansøgninger til jobbet som PGA Pro. 

4. Gennemgang af månedsbalance pr. 31.10.2021. 

a. Der er pr. ultimo august et overskud på 738t kr. hvilket er 900t kr. bedre end budget. 

b. Materiale til budgetlægning for næste sæson – tages op på næste bestyrelsesmøde.  

5. Drøftelse omkring reservationer (Damedag & Herredag.) 

a. Kunne torsdagsmatch for herrer afvikles med samme koncept som onsdagsmatch i 

gamle dage. KG undersøger dette. 

b. Det er bestyrelsens ønske at der med tiden opstår en damedag tirsdag og en herredag 

torsdag. 

6. Nyt fra udvalg. 

a. Eliteudvalg: 

i. Damerne er gået ubesejret gennem sæsonen og er rykket op i 2. division.  
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ii. Alle andre hold er status quo.  

b. Turneringsudvalg: 

i. Der er klubmesterskaber den kommende weekend. 

ii. Greenkeeperens hævn afholdt – der har været blandede tilbagemeldinger på 

ændringer.  

iii. Generelt forudses det at der kommer færre klubmatcher. Der er svingende 

opbakning og de frivillige oplever en del brok. Der vil blive rundsendt et spørgeskema 

til alle medlemmer omkring ønsker til forskellige matchformer fremadrettet.  

c. Begynderudvalg har årsafslutning den 23. september. 

7. Evt. 

a. Der laves en samlet informationsfolder vedr. spil-muligheder i de forskellige KiK. 


