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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 22. juni 2022, fra 17 til 20.45, 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:  HH 

1. Godkendelse af referat fra sidst: 

Godkendt. 

2. Golfmanager har ordet 
a. Medlemsstatus: Der er en nettotilgang på 15 medlemmer i forhold til sidste år. (172 
indmeldelser - 157 udmeldelser) I alt: 1964 medlemmer. Udmeldelser skyldes flytning eller 
alder/helbred. Evt. øget markedsføring af Klub 36+ (spiller onsdag aften på Parkbanen) samt 
etablering af et rekrutteringsudvalg blev drøftet som et led i bedre fastholdelse af især nye 
medlemmer.  
b. Personalestatus: Flemming Andreasen er startet som ny chefgreenkeeper. Frederik Korf ansat 
som voksen greenkeeperelev. Mai Akstrup stopper medio juli. 
c. HOC Eliteranglisteturnering afviklet med stor succes.  
d. Gennemgang af materiel fordrer umiddelbart ikke nyindkøb i dette regnskabsår. 
e. Ladestandere er bestilt og opstilles af Norlys både i Råsted og på Storå i nærmeste fremtid. 
g. Status på forespørgslen vedr. medlemsstøtte på 200,- kr.: 45 ud af de krævede 100 har støttet. 
 
3. Formanden har ordet  
a. DGU kontaktet for hjælp til bedre strukturering af eliteafdeling med bedre implementering af 
ungdomsspillere. 
c. Begyndermatch d. 25/6 aflyst pga. for få tilmeldte. 
d. Hul 18 åbnes muligvis d. 5/7. 
e. Status på Træner studio, Råsted: ER vedtaget men vi afventer situationen med de generelt 
stigende materialepriser.  
  
 
4. Orientering fra kasseren. 
Bestyrelsen gennemgik budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022. Det er et udfordrende år med 
prisstigninger, men det er positivt at vores samlede indtægter er over det budgetterede. Der 
forventes stadig et mindre overskud for regnskabsåret. 
 
5. Besøg fra turneringsudvalget: 
Udvalget fremlagde deres arbejde for bestyrelsen. Udvalget efterlyser flere medlemmer, da der er 
en del arbejde med afvikling af turneringer. Udvalget laver et opslag med beskrivelse af behovet 
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for hjælp. Evt. henvendelser vedr. match SKAL ske til den matchansvarlige. Ny printer på 
matchkontoret. (KG) Ny pc på Storå? (FA tjekker op på den gamle) KG er matchansvarlig for 
frivilligmatch. Evt. samarbejde med Business Club. 
 
6. Nyt fra baneudvalgsformanden. 
PK har efter eget ønske valgt at træde ud af udvalget.  
”Vådområdet” på hul 3 på Skovbanen blev drøftet. Det følger banearkitektens oprindelige tanke. 
Det tager tid for evt. beplantning at vokse op. Udvalget ser som aftalt året ud, og revurderer 
status. 
 
7. Nyt vedr. STRATEGIPLANEN. 
PK sender en Doodle rundt. 
 
8. Dato for møde med KIK omkring vinter sæson. 
PJ, KG, PK og FA finder en dato. 
 
 
10. Nyt fra Restaurant Storådalen.  
Der er planlagt statusmøde med Restaurant Storådalen. 
 
11. Evt. 
 
 


