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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 12. maj 2022, fra 16.30 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:  PD 

Mødeleder:  KN 

Referent:  HH 

1. Godkendelse af referat fra sidst: 

Godkendt. 

 
2. Golfmanager har ordet: 
 
a. Opdatering på chefgreenkeepersituationen: Er endnu ikke afklaret, men der arbejdes i 
forskellige løsninger. 
 
b. Pedelpraktikant startet i Råsted. Foreløbig i 4 uger. 
 
c. Orientering om status på Restaurant Storådalen.  
 
d. Skovbanen er i Golfmagasinet blevet kåret som nr. 2 af 12 eksperter (kun overgået af Silkeborg).  
 
e. Holstebro Open Championship afholdes d. 11-12. juni på Skovbanen. 
 
f. Der er positivt mange bookinger/arrangementer i maj/juni. 
 
g. Greenkeeperne ønsker en ny ”Roller" til greens. Vendes i ugens løb. 
 
 
 
3. Formanden har ordet  
 
a. Der er afholdt et førstehjælpskursus med stor tilslutning for alle bane Marshalls samt 
modtagerteamet. 
 
b. Vestforsyning har bevilget 7.500, - kr. til hhv. Malthe og Gustav. Desværre blev klubbens 
ansøgning til udslagsskuret ikke bevilget. 
 
c. Møde med kommunen vedr. opmærksomhed på Golfklubben. 
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d. Orientering vedr. lidt lavere greenfeeindtægter end budgetteret. 
 
e. ECCO-days aflyst pga. manglende tilmelding. 
 
f. Henvendelser vedr. indhold af referaterne: Referat kontra nyhedsbrev blev drøftet. 
 
g. Orientering vedr. præmier til åbningsmatchen. 
 
 
 
 
4. Orientering fra kassereren. 
Budgetopfølgning blev gennemgået. Budgetopfølgningen er påvirket af generelle prisstigninger. 
 
 
 
5. Nyt fra baneudvalgsformanden. 
Skovbanens sidste 9 huller er fortsat under reparation. Teesteder på hul 14 er godt på vej. Hul 18 
afventer stadig gunstige groforhold. Der laves et opslag vedr. greens.  
Styringen på Storåbanens vandingsanlæg er udfordret af bl.a. lynnedslag - giver desværre 
uforudsete udgifter. 
Parkbanen har fået et større gennemsyn. 
Generelt har der været store udgifter til vanding i april. 
 
 
6. Nyt fra jubilæumsudvalget: 
Startlisten er offentliggjort i dag.  
 
 
7. Kort nyt vedr. STRATEGIPLANEN: 

PK samler op efter sommerferien. 
 
 
8. Nyt fra fondsudvalget: 
Per Østergaard (DGI), PJ, HC og KG: Der arbejdes i ansøgninger til trænerstudiet, opgradering af 
faciliteter (fx: udslagsmåtter) samt inklusion af nye golfere. PJ opfordrer medlemmer til at komme 
med yderligere idéer/ønsker. 
 
 
9. Møde med KIK 
PJ, FA, KG indkalder til møde med KIK igen. 
 
10. Nyt fra udvalgene: 
a. Eliteudvalg: Eliteholdene har lige afholdt matcher i weekenden. 1. holdet kom rigtig godt fra 
start. Næste runde d. 18-19/6 
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b. Juniorudvalget: Der er fin opbakning til træning og der arbejdes på at få flere juniorer til at spille 
matcher. 
c. Turneringsudvalget: Der er planlagt Grundlovsmatch d. 5/6 og Sankt Hans match d. 23/6. Der er 
åbent for tilmelding på Golfbox. 
d. Baneservice: Der er generelt gode tilbagemeldinger på de frivilliges indsats - de gør det rigtig 
godt. 
e. Regeludvalget: Der er nyhed på hjemmesiden ang. mulighed for årsrevision. 
 
 
11. Evt.: 
 
- Nedrivning af hus v. greenkeepergården (Storå): FA undersøger nærmere. 
- PJ indkalder på skift diverse udvalg til bestyrelsesmøderne. 
- Vi skal huske at påføre begrundelse for evt. blokeringer. 
 

 

 


