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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

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

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

Flemming Antonsen (FA; Peter Knold (PK); HC Krogh (HC); Henrik Hagensen (HH) 

Afbud:  HA kom senere; HC gik tidligere. 

Mødeleder:  PD 

Referent:  PK 

 

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

2. Nyt fra Golf manager. 

a. Prisstruktur for gæste rabat ved spil med et medlem ændres i 2023.  

Skovbanen 300,- hverdag/ 350,- weekend 

Storåbanen 250,- hverdag/ 300,- weekend 

b. Der afholdes møde med alle ansatte for at lave brainstorm på at reducere forbrug af el 

samt hvor man ellers kan spare i hverdagen. Dette vil også øge bevidsthed omkring at 

spare på elektricitet / varme. 

c. Der skal afholdes et møde i det kommercielle udvalg med henblik på sæson 2023 i 

business club. 

d. Der har været et opfølgende møde med forpagter af Restaurant i Storå og ejerne af 

Storåbanen.  

e. Klublokale (kælderen) åbnes fra 1. oktober grundet reduceret åbningstid i restauranten, 

og det vil være muligt at købe drikkelse. 

3. Formanden har ordet. 

a. Udmeldelsesfristen for medlemskab 2023 er 30. september 2022. 

b. Der er investeret i nye måtter på Frøjkbanen. Der mangler lidt sand i bunkers og 

opdatering af skilte. 

c. Vi har fået ros fra spillerne i DM seniorer/veteraner/superveteraner som blev afholdt på 

storåbanen.     

d. Frivillighedsmatch afholdes 23. september – hvor der udtrykkes en ”stor tak” til alle 

frivillige. 

4. Orientering fra kassereren. 

a. August måned rammer budget, og forventningerne for året er stadig et godt resultat. 

5. Nyt fra baneudvalg. 

a. Der har været møde 20. september. Der blev talt om input til omkostningsbudget og 

investeringsbudget. Plan for vinterarbejde blev lavet. 
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b. Arbejdet med green på hul 2 på Skovbanen er startet. Det viser klart at problemet med 

green kvalitet oprinder fra vækstjorden. Det overvejes om der er en erstatningssag mod 

leverandøren.  Ændringen er, som det er kommunikeret på hjemmesiden, nødvendig for 

at green belastes mindst muligt under klipning. 

c. Der er lavet en prioritering i forbindelse med at opgradere de forskellige og de nye 

fairway-bunkere. Der kommunikeres løbende til medlemmerne. Ændringerne følger 

anbefalingerne fra Masterplan fra Phillip Spogárd. 

d. Enkelte teesteder på Storåbanen opgraderes. 

6. Møde med KiK. 

a. Der har været afholdt møde 19. september, hvor erfaringer fra vinteren blev diskuteret, 

og man blev enige om rammerne for den kommende sæson. 

7. Strategiplanen. 

a. Vendes på næste bestyrelsesmøde. 

8. Status på Golfcaféen i Råsted. 

a. Der arbejdes videre med at finde en løsning. 

9. Budget 2022 / 23. 

a. Oplæg fra HC blev gennemgået, og der er pres på omkostningssiden. Endeligt budget 

fastlægges senere. 

i. Kontingentstigning skal afspejle at vi vil sigte mod et meget lille overskud under 

hensyntagen til bevidsthed om at omkostningerne ikke må stige for meget. Stigning 

bør være kr. 150. 

10. Nyt fra udvalg. 

a. Juniorudvalg. Der er nyt møde november. Der kommer en juniorlejr onsdag i uge 42, og 

med match fredag.  

b. Eliteudvalg. Der er møde 27. september. Der er givet input til budget, og det skal 

defineres hvordan pengene skal bruges. Damerne rykkede op i 1. division efter en flot 

sæson. 

c. Turneringsudvalg:   der har været afholdt ”greenkeeperens hævn” – med flotte præmier 

fra Louis Nielsen. 

d. Regeludvalg. Der er kursusaktivitet.  

e. Fondsudvalg. Der er arbejde i gang med at søge forskellige fonde. KG har nogle opgaver 

der skal følges op på. 

f. Begynderudvalg. Der er er planlagt en afslutning match. 

 

11. Evt. 

a. Jimmy (golfshoppen) deltog i første del af mødet. Vi har en fælles opgave i at få løst 

ressourcefordeling og fleksibilitet som vil gøre at greenfeespillere får en god service og 

en optimal oplevelse. Pt. kan det samlet set give en halvdårlig oplevelse i både shop og i 

indtjekning for vores gæster. Modtagerteam i Storå fungerer godt og løser opgaven, 
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men vi mangler samme set-up i Råsted.  Det er primært lørdag der er en udfordring. KG, 

FA og Jimmy følger op sammen med modtager-teams og kommer med et forslag. 

 


