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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 16. august 2022, fra 17 til 20, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Kjeld Nedergaard (KN); Peder Johansen (PJ); Preben Dinsen (PD); Kristian Grud (KG); 

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

Afbud:  Henrik Hagensen (HH) 

Mødeleder:  PD 

Referent:  PK 

 

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

2. Nyt fra Golf manager og Bestyrelsesformand. 

a. Hanne og Jens har opsagt deres kontrakt som forpagterne af cafeen i Råsted. Kirsten og 

Kent kører videre året ud. Ansøgningsprocessen går nu i gang, som skal sikre der er en 

permanent løsning på plads senest ved sæsonstart næste år. KG, KN, PD kører denne 

proces. 

b. Der har været møde med forpagterne i Storådalen sammen med ejerne af Storådalen. 

Formålet var en status på det nuværende og fremtidige samarbejde. Der er aftalt et 

opfølgende møde. 

c. Der er løbende tilgang til Business Club hvilket er positivt. 

3. Økonomi. 

a. For juli måned opvejes et plus på indtægtssiden stort set af øgede baneudgifter i Råsted. 

Det er positivt at vi pr. 1. august 115t. kr. bedre end budget. 

4. Nyt fra baneudvalg 

a.  Der er lavet et årshjul for de faste aktiviteter der er gennem året. Planen for skoven 

omkring banen gennemgås med Paul Andersen – dato ikke fastsat endnu.  

5. Nyt fra Eliteudvalg – Johnny Pedersen (kl. 17:20 til 17:45). 

a. Der blev præsenteret ”strategi og visioner” for Eliteafdelingen. Næste skridt er at der 

med udgangspunkt i planen laves et budgetoplæg.  

6. Nyt møde med KiK. 

a. Der skal indkaldes til møde (KG). 

7. Herre- og Damedag. 

a. Vi sætter opgaven på pause indtil der er medlemmer der viser interesse for at drive 

udvikling af en herre- og eller damedag. KG kan kontaktes vedrørende dette. 

8. Bestyrelsestur. 

a. Afholdes som indoor arrangement med efterfølgende spisning – dato skal findes (PK). 

9. Strategiplan 

a. Planlægges til oktober (efter budget) – kommer på dagsorden (PJ). 
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10. Eventuelt 

 


