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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 13. oktober 2022, fra 16 til 21.00, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Henrik Hagensen (HH); Peder Johansen (PJ); Preben Dinsen (PD); Kristian Grud (KG); 

Flemming Antonsen (FA); HC Krogh (HC) 

Afbud:  Kjeld Nedergaard (KN) 

Mødeleder:  PD 

Referent:  HH 

1. Godkendelse af referat fra sidst: 

Godkendt. 

2. Klubmanager har ordet 
Sygemeldt medarbejder i administrationen presser systemet. Frederik og Mads dækker ind i 
starterhuset på Storådalen.  
Simulatorgolf stiger fra 100,- til 125,- kr. pr. time pga. øgede energipriser. Er dog fortsat ca. 
halvpris af øvrige klubber/centre. 
 
3. Formanden har ordet  
Opfølgning af møde med KIK. 1/11 - 1/4 mulighed for én gunstart pr. måned. Øvrige blokeringer er 
med løbende start. 
Der blev afholdt en rigtig god begynderafslutning og ligeledes en rigtig god afsluttende 
frivillighedsmatch. 
 
4. Orientering fra kassereren: 
Månedsopfølgningen blev gennemgået. Årets resultat er underudarbejdelse. Bestyrelsen vil 
fremadrettet følge udviklingen i ud- og indmeldelser nøje. 
 
5. Godkendelse af budget til generalforsamling 
Budgettet blev godkendt. 
 
6. Nyt fra de forskellige udvalg 
a) Eliteudvalget: Der har været afholdt møder ang. planlægning af sæson 2023 
b) Juniorudvalget: Der har været afholdt møder ang. planlægning af sæson 2023 
c) Turneringsudvalget: Løvfaldsmatch og Greenkeeperens hævn afviklet med fin succes. 
 
7. Nyt fra baneudvalget. 
Der er planlagt vinterarbejde på begge baner – primært små projekter. På hul 2 på Skovbanen er 
man i gang med en forbedring af greenens jordkvalitet. Den nye eftersånings maskine er 
ankommet og taget i brug, hvilket formentlig gør en stor forskel i forhold til problemerne med 
stankelben – som vi også skal kæmpe med i 2023. 



 
Classification: Public 

 

 

Storåbanen er igen åben vinteren igennem med sommergreens, når der ikke er frost. Spilles som 
en kombination af Tee 49 og 58. Der forsøges anlagt udslagsmåtter på par3-hullerne på 
Storåbanen. 
Generelt roses begge baner af greenfee-spillere. 
 
8. Nyt ved ansættelsesudvalget. 
Vi undersøger mulighederne for at søge bredere. 
 
9. Nyt vedr. STRATEGIPLANEN. 
Status blev kort gennemgået. 
 
10. Emner til bestyrelsen til generalforsamlingen. 
På valg er FA & PK (FA modtager genvalg) 
KN og PK trækker sig og der skal findes to nye kandidater.  
 
 
 

 


