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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 26. januar 2022, fra 17 til 20, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Henrik Hagensen (HH); Peder Johansen (PJ); Preben Dinesen (PD); Kristian Grud (KG); 

Flemming Antonsen (FA; Peter Knold (PK); HC Krogh (HC) 

Afbud:  Kjeld Nedergaard (KN) 

Mødeleder:  PD 

Referent:  PK 

 

1. Underskrift af referat fra sidste møde og gennemgang af to-do liste. 

2. Nyt fra Golf manager. 

a. Jens Mensing og Gerd Møller fra bestyrelsen i Ejerlav Lilleåvej deltog kort i mødet under 

pkt. 3.a. vedrørende at selskabet 3 og Holstebro Kommune (vores lodsejer) vil opføre en 

telemast på vores matrikel. Dette er nu sendt i nabohøring. Bestyrelsen ønsker ikke at 

denne telemast kommer op. Der laves et fælles høringssvar med ejerlav (frist 4. 

februar). KG melder ligeledes tilbage til kontaktperson ved kommunen, som han 

tidligere har været i dialog med. 

b. Café og shop holder en fælles opstarts-event 27. marts. Dette er samme dag som Ossi 

Nobel match. Bestyrelsen uddeler bag-mærker denne dag. 

c. Corona restriktioner har besværliggjort sponsorarbejdet forud for sæsonstart. 

d. Administration i klubben har været hårdt ramt af corona og været meget 

underbemandet i dec/jan måned. 

e. Færch fonden er ansøgt om midler til trænerstudie. Forventet svar omkring 1. april. 

Vestforsyning, Holstebro Idrætsråd og Holstebro Kommune kan ligeledes søges. 

f. Nordea fonden ansøges om midler til golf-buggys til rehab-golf. 

g. Der ansættes en ressource 2 dage om ugen i sæson (april til sept.) til servicering af 

medlemmer, gæster, kontor, telefon. Erstatning for fratrådt fuldtidsmedarbejder. 

h. Turneringsudvalget har planlagt årets turneringer. Nu starter kommunikationen til 

Greenkeeper og cafe/restaurant. Der er særskilt en opgave i forhold til at arrangere skt. 

Hans-match. FA tager opgaven som tovholder. 

i. Der mangles en formand/tovholder for banekontrol i Råsted. 

j. Vi arbejder på et ekstra begynderhold i foråret så vi kommer på 3 hold. Første hold 

starter 23. marts er fuldtegnet. Det overvejes at starte et hold tidligere. Koordinering 

med begynderudvalg, samt at der skal markedsføres massivt. Erfaringerne med 

integrering af begyndere er meget bedre på forårs holdene. Så vi tager hellere færre ind 

i sensommeren. 
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k. Divisionsmatcher gennemføres på skift mellem vores 2 baner. I 2022 bliver de afholdt på 

Storåbanen. 

l. Den udskudte Jubilæumsmatch 21. maj er næsten fuldtegnet på Skovbanen, men ikke 

på Parkbanen. Der skal kommunikeres til alle tilmeldte, om de fortsat ønsker deltagelse. 

Der er fortsat mulighed for tilmelding til festen samme dag. 

3. Strategiplan 2022 til 2027. 

a. Grundlag er lavet og opgaver fordelt for de forskellige underpunkter. Der skal 

sideløbende udarbejdes en kommunikationsplan så klubbens medlemmer bliver 

bekendt med klubbens strategi. 

4. Fordeling af udvalgsposter og opgaver. 

a. Sekretær i bestyrelsen - HH. 

b. Baneudvalg – PK og PJ. 

c. Baneservice – FA 

d. Turneringsudvalg – PD 

e. Begynderudvalg –  PJ 

f. Juniorudvalg – HH 

g. Kultur- og husudvalg – KN, FA og PD 

h. Eliteudvalg – PJ og KG 

i. Regeludvalg – KG 

j. Kommercielt udvalg – HC & KG 

5. Gennemgang af økonomi (1.oktober til 31. december 2021). 

a. Afvigelse for perioden er minus 14t kr. 

b. HC’s analyse af klubbens økonomi sammenlignet med andre klubber, viser at vi har en 

sund økonomi, men skal være opmærksom på investeringsbudget og afskrivningsprofil. 

6. Status på hul 17 og hul 18. 

a. Hul 17 skal åbne og være spilbar fra sæsonstart. Det undersøges om dele af for-green og 

bunkerkanter kan belægges med rullegræs. 

b. Hul 18 – det har tidligere været vurderet af fagfolk, at det krævede en ny brønd, hvilket 

ikke var en del af budgettet. Dette skønnes nu ikke at være nødvendigt, takket være 

egne folk. Der skal blot skiftes reservedele for ca. 15-20.000 kr. målt mod den 

estimerede meromkostning på 123.000 kr. Sidste udestående på hullet er nu at skærpe 

kanten på søen, membran samt såning i de sidste områder.  

7. Eventuelt. 

a. Bestyrelse inviteres til første arrangement i Business Club. 

b. Indtil hul 18 åbner kan parkmedlemmer fortsat spille på skovbanen i lighed med sidste 

sæson hvor hul 1 på Parkbanen blev taget i brug som midlertidigt hul 18.  

c. Aftalen med får på storåbanen forlænges ikke fordi leverandør ikke længere har denne 

mulighed. Det har ikke været muligt at finde andre får/leverandører. Den høje rough 

klippes derfor lidt længere ind så landingsområde bliver en anelse større inden bolden 

lander i høj rough. 
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d. Datoer for årets bestyrelsesmøder blev fastlagt. Afholdes i Råsted start 16:00. 

i. Torsdag 17. februar – mødes i greenkeepergården. 

ii. Onsdag 16. marts. 

iii. Onsdag 13. april. 

iv. Torsdag 12. maj. 

v. Mandag 20. juni. 

vi. Mandag 15. august. 

vii. Mandag 19. september. 

viii. Torsdag 13. oktober. 

ix. Mandag 14. november. 

x. Generalforsamling torsdag 8. december kl. 19 

 


