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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 18. november 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 

a. Forslag til generalforsamling blev gennemgået og bestyrelsens forslag vil fremgå af 

indkaldelsens side 2+3. 

b. Trænerstudie. Forslag og tegninger blev gennemgået og vil blive fremlagt på 

generalforsamlingen. 

3. Nyt fra Golf manager. 

a. Der er møde med ansøger til forpagtning af golfcafeen start december. Der er et emne 

mere der har vist interesse. 

b. Arbejdsmiljø. Der er en stigende tendens til at få medlemmer taler grimt til de ansatte. 

Antallet stiger og grovheden stiger desværre også. Fremadrettet vil de pågældende 

medlemmer blive kontaktet og såfremt grovhederne gentager sig, vil dette få en 

konsekvens for det enkelte medlem. 

c. ”Klubber i Klubben” er utilfredse med at de ikke kan få lov til at beholde deres 

blokereringer om vinteren. Den oprindelige beslutning fra bestyrelsen fastholdes. Dog 

vil vi næste år være bedre i forhold til timing og skarpere dato. 

d. HiO tavler i Råsted skal fremover vise HiO fra Storå, således hænger der kun tavler 1 

sted. 

e. Klokkeslæt og tidsgrænse for booking af tider fastholdes til kl. 00:00 - 3 uger frem i 

tiden. 

4. Gennemgang af månedsopfølgning 31.10.2021. 

a. Blev gennemgået uden anmærkninger. Vi er pt. 1t kr. bedre end budget 1 måned inde i 

regnskabsåret. 

5. Gennemgang af årsrapport. 

a. Der er korrigeret for at vi den 15. november fik en positiv tilbagemelding fra puljen for 

momskompensation (653t kr.). Således lander årets resultat på 1.425t kr.  

6. Gennemgang af budget. 

a. Blev gennemgået, og der blev justeret på greenfeeindtægter og lønomkostninger. 
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7. Indbydelse til Generalforsamling. 

a. Blev gennemgået og er klar til at blive sendt ud. 

8. Eventuelt. 

a. Der laves en kampagne for at øge kendskabet til skabsleje til udstyr i Råsted og i Storå. 


