Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub
Dato og sted: 16. marts 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); Kjeld Nedergaard (KN); HC Krogh (HC)

Afbud:
Mødeleder:

PD

Referent:

HH

1. Godkendelse af referat fra sidst:
Godkendt.

2. Nyt fra Golf manager:
a. Status på greenkeepersituationen gennemgået
b. Personalestatus gennemgået
d. Restaurant Storådalen: Der skal reserveres bord til alle golfarrangementer, hvis man forventer
at have plads indendørs.
e. Status på ny probox: opsætning i gang begge steder – med et års forsinkelse.
f. Status på fonde: Positivt svar fra Nordea fonden. Færchfonden har afvist ansøgning rettet med
nyt trænerstudie.
g. Sponsorstatus: God stemning med 48 sponsorer til kickoffarrangement. I alt er der netto tilgang
på 7 sponsorer.

3. Formanden har ordet:
b. 26/3: Årets idrætsfest
c. Bagmærker uddeles d. 27/3: FA + PJ/PD
d. Møde med jagtforeningen
e. Status på sendemast

Classification: Public

4. Nyt fra baneudvalget PK:
Banearbejde på flere huller. Dug i søen på hul 18 etableres i morgen, hvis vejret tillader det.
Såmaskine ifbm. Stankelbenslarver på flere fairways skal lejes.

5. Status på økonomi HC:
Der er fortsat god balance i budgettet - stor ros til Birgit for godt og detaljeret budgetmateriale til
tiden (trods sygdom)

6. Møde med KIK - REFERAT fra KG/PK /FA/PJ
Godt og positivt møde afholdt. Reglerne for hvor mange buffer der tillades, blev afstemt. Der vil
blive holdt øje med bookinger fremadrettet.

7. Orientering om de frivillige FA
Frivilligliste sendt til udvalgsformænd. FA møde med Jens Ejvin Toft.

8. Opfølgning på vores strategiplan PK
PK sender status ud. Opsamling på næste møde.

Evt.:
-

Ladestandere FA: Kontakt med DGU og Norlys (FA sætter i gang)
Kontorets beføjelser til at slå bolde sammen i travle perioder og især når kun 1 bane er
åben. Og vi skal have kommunikeret dette til medlemmerne - herunder hvis GolfBox
misbruges samt konsekvens ved gentagne “ no show”.

Classification: Public

