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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 17. februar 2022, fra 16 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); Kjeld Nedergaard (KN); HC Krogh (HC) 

Afbud:   

Mødeleder:  PD 

Referent:  HH 

 

1. Rundvisning på Greenkeepergården v. Ronny.  

2. Introduktion v. ny Protræner Mads. Nye tiltag: ”Lær Mads at kende”, ”Gå til golf”, 

”Lektionspakker”. Mads udlejet til Sydthy Golfklub hver mandag. ”36+” tilbydes 3 gratis 

træninger i ugen med fokus på fællesskab og ”at knække koden”. Juniortræning sættes i 

fastere rammer. Elitetræning ændres fra holdtræning tirsdag til individuelle træninger samt 

en månedlig trænings samling. Mads og Frederik vil på skift være på Storå og Råsted.  

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

4. Nyt fra Golf manager. 

a. Nordea fonden har tildelt 40.000 til yderligere køretøjer ifbm. Rehab golf. 
b. Jysk Energi’s special pulje er åbnet – og skal søges. Varmepumpe til trænerstudie. 
c. Åbent hus i Råsted d. 27. marts. Med aktiviteter på tværs af hele huset. 
d. Golfshoppens afholder Outlet messe d. 19. februar 
e. Plan for uddeling af bagmærker d. 27/3: FA, PJ, PD, HC, KN hjælper til. Fordeling på næste 

møde. 
f. Plan for medarbejder involvering af strategiplanen. Ronny inviteres med i Bane strategi. 

Mads med i strategi for medlemmer/junior/elite. 
g. Sponsorstatus. Lukket 866.500, - mangler at tale med 19 sponsorer. 
h. Opstartsmøde med KiK. KG, PJ, PK og FA deltager og aftaler mødedato. 
i. Mangler investeringsforslag/plan fra Caféen – møde ultimo februar. 
j. Markedsføringskampagne i samarbejde med Schaumburg/Royal kører marts-maj. 

5. Nyt fra formand. 

a. Møde i næste uge m. Holstebro kommune vedr. riffeljagt. 

b. PJ deltager til generalforsamlinger i DGI og HIF. 

c. Flemming Marker fortsætter i begynderudvalget. 

d. Tale til Jubilæumsfesten.  

e. Ansøgninger til Trænerskuret. (PD+KG) 

f. Sendermast er sendt til politisk behandling. 

6. Gennemgang af økonomi. 

a. Budgettet følges planmæssigt. 

7. Status på hul 17 og hul 18. 
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a. Hul 17 får rullegræs i marts - forventes klar til sæsonstart 

b. Hul 18 afventer lavere grundvand for at søen kan gøres færdig med membran – 

afhængig af forårsvejret forventes hullet åbnet i maj/juni. 

8. Strategiplan 

a. ”Banerne” tages i Baneudvalget 

b. ”Café/shop”: FA, PD og HH har haft et godt og konstruktivt dialogmøde m. Bjørn fra 

Storådalens Restaurant. 

Deadline for arbejdet i udvalgene: 1/4. 

9. Jubilæumsfest 

a. D. 21/5: Turnering om dagen - fest i Caféen i Råsted. Tilmeldingen er igen åben.  

10. Nyt fra udvalg 

a. Juniorudvalget: Mads og Frederik har teten. HH inviteres med. 

b. Eliteudvalget: Tirsdagstræning ændres til individuelle træninger samt månedlige 

weekendsamlinger. 

c. Begynderudvalget: Godt og konstruktivt opstartsmøde med deltagelse af Paul Andersen 

fra regeludvalget. 3 opstartshold er planlagt 

d. Regeludvalget: Alle turneringsansvarlige og KiK-formænd inviteres til regelmøde. 

e. Turneringsudvalget: Årets matcher er planlagt og offentliggjort i turneringskalender. 

f. Banekontrol/service: Møde på mandag. Afløser for Knud Bakke er fundet: Kristian 

Espersen. TAK til Knud for en kæmpe indsats. 

g. Ny frivillig koordinator i Råsted: Jens Ejvind Toft. TAK for indsatsen til Kirsten. 

11. Generalforsamling DGU 

a. D. 19/3 deltager KN   

12. Eventuelt. 

 


