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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 28. oktober 2021, fra 17 til 21:30, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

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

Antonsen (FA); Kjeld Nedergaard (KN); Peter Knold (PK) 

Afbud:  Jette Vad (JV) 

Mødeleder:  GL 

Referent:  PK 

 

1. Underskrift af referat fra sidste møde. 

2. Nyt fra Formanden 

3. Info fra generalforsamling i Mens Section. 

a. Der var blandede holdninger til HGK bestyrelsens udmelding om at MS fremadrettet skal 

have tidsblokeringer om torsdagen (og ikke tirsdag).  Dette for at få en herredag om 

torsdagen og damedag om tirsdagen.  

4. Nyt fra Golf manager. 

a. Arbejdstilsynet har meldt sin ankomst 15. november, efter forgæves at have været i 

Råsted 26. oktober.  

b. Business Club har fået tilsagn omkring 4 nye medlemmer omkring 2022. Arbejdet med 

kontrakter for 2022 er ikke startet endnu. 

c. Eksisterende HIO & klubmester tavler i klubhus Råsted opdateres af Johansen Grafisk. 

Ekstra plads hentes ved at strukturere opsætningen af KM anderledes – derved skal der 

kun bruges halvdelen af i dag. 

d. Fortsat problemer med at medlemmer booker 2 tider i tilfælde af banelukninger. Dette 

betragtes som misbrug af golfbox. Der skal udarbejdes et tydeligt regelsæt – herunder 

sanktioner i form af karantæne. Samme regelsæt vil adressere andet misbrug af golfbox. 

e. Vi undersøger mulighederne og reglerne for at have 1-2 ladestandere til el-biler stillet 

op. GL ringer til Clever og prøver at forstå hvilke muligheder vi har. 

f. Det kommunikeres 29. oktober at Skovbanen er ratet til en placering som nr. 75 af GOLF 

WORLDS ”TOP 100 Courses Continental Europe”. Derudover er Skovbanen af 

greenfeespillere og medlemmer valgt til Danmarks bedste bane i 2021. Dette skal 

bruges i markedsføring i 2022. 

5. Gennemgang af udkast til regnskab 2020-21. 

a. Momskompensationspulje vil først blive meldt ultimo november.  

b. Årets resultat forventes at lande på 772t kr. 

6. Gennemgang af første udkast til Budget. 
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a. Der skal være øget opmærksomhed på reparations-udgifter til maskiner og 

baneudgifter. 

b. Vi er hårdt ramt af stigninger på gødning, drivmidler, el og flere øvrige udgiftsposter. 

Mindre kontingent stigning blev diskuteret. 

7. Oplæg til Trænerstudie i Råsted. 

a. Præsenteres på Generalforsamling og sendes til afstemning. Prisoverslag laves på 

baggrund af 3D tegning. 

8. Drøftelse af reservationer til KIK. 

a. Oplæg til nye rammer blev diskuteret.  

b. Det er fortsat ikke tilladt at have KIK blokeringer efter Skovbanen lukker ned for 

vinteren. 

9. Generalforsamling. 

a. Afvikling af Generalforsamling. Tage Hjortkjær har sagt ja til at være dirigent. 

b. Hvem stiller op til bestyrelse. JV, JT, FM og GL genopstiller ikke.   

c. Hvor afvikles Generalforsamling. Vi forventer at det afholdes i Råsted eller 

Handelsskolen. Men vil i lighed med sidste år bede om tilmelding for at få en idé om 

hvor mange der kommer. 

d. Forslag fra medlemmerne: pt. er der 1 indkomne forslag. 

10. Forslag fra Flemming Antonsen  

a. Springvand på hul 18. Det er ikke en del af planen eftersom det ikke vil fremstå som en 

naturlig del af en skov- og lyngbane. 

b. Placering af bunkers på hul 17 i Råsted. Dette afklares med banearkitekt og inddrages 

evt. i den samlede plan. Punktet diskuteres på baneudvalgsmøde den 1. november. 

11. Eventuelt. 

a. Der er opstået en udfordring med den brønd der ligger ved talentfabrik. Denne skal 

sænkes i takt med at søen sænkes på hul 18 til at flugte naturligt med landskabet. På 

udvalgsmøde 1. november udarbejdes et estimat på omkostningen. 


