
Formandens beretning 2022. 
 
Dejligt at vi igen er tilbage i RÅSTED.  
 
Jeg vil starte med at give et overblik over vores medlemsskare.  
 
Vi er:  
1351 Platin - alle baner          
172 Sølv – Park/Eng og Frøjkbanen 
61 Bronze – Engbanen/Frøjk med DGU kort 
58 Kobber – Engbanen/Frøjk uden DGU kort 
137 Flex  
73 Ynglinge 
57 Juniorer 
10 Barn 
29 Long distance 
39 Passive 
 
I alt 1987 personer med tilknytning til Holstebro Golfklub. 
 
Når jeg nu nævner disse tal, er det fordi jeg har en lille frygt for en evt. nedgang i 
medlemstallet, af hvor mange nye der kommer igennem begynderudvalget med Jens 
Lykkegård i spidsen. 
 
Økonomien vil jeg afholde mig fra, men må dog konstatere at det ikke nationalt er for lyse 
fremtidsudsigter - alt er blevet dyrere for danskerne og det falder jo tilbage på golfsporten 
som helhed. 
DGU formoder at sporten vil opleve en nedgang på 5000 medlemmer på landsplan. 
Det er særligt ungdommen og de klubuafhængige der kommer til at stå for nedgangen. Vi 
tror dog på at vi nationalt står stærkere med vores seneste investeringerne i anlæg og 
faciliteter.  
 
De klubuafhængige er den gruppe der spiller mindst - mellem 5-15 gange årligt, hvorimod 
dem med større klubtilhørsforhold spiller mellem 50 og 150 gange årligt. 
Selvfølgelig er der også klubuafhængige der spiller mere - men der er længere imellem. 
 
Det er nok nærliggende at sige - så kan de da bare melde sig ind i KIK?  
Men her er flere faktorer afgørende: tiden - små børn - alderen og andre interesser er nok 
afgørende for at de fravælger det.  
Gennemsnitsalderen for en KIK er 60 plus  
Jo færre gange man spiller jo lettere har man ved at slippe spillet og dermed klubben.  
Derfor er det vigtigt at man giver dem mulighed for at spille når de endelig har tid og 
generelt er det en 
af tingene vi drøfter med KIKerne når vi mødes. Tak for den fortsatte dialog om dette.  
I vinterhalvåret har man fjernet baglæns gunstart i perioden 1. december til 31. marts.  
Her er der færre spilletider, flere aflysninger pga. frost, mindre dagslys og andet vejrlig. 
 



Et tænkt regnestykke vil være at et mistet medlem til 7000 kr vil koste de resterende 
platinmedlemmer ca. 5,2 kr plus prisstigninger - 50 mistede medlemmer vil give en 
stigning på 260 kr.  
Man skal se det som en helhed. 
 
Skovbanen fik i mine øjne en lidt svag sæsonstart.  
 
Hul 9 - 12 - 13 var angrebet af stankelbenslarver. 
Hul 14 - 17 OG 18 var ikke færdige til sæsonstart. 
Det var ok med hul 18 - det vidste vi på forhånd men først i juli det var sent 
Men at hul 14 og 17 heller ikke var færdige, er ikke tilfredsstillende - den tager vi på os. Og 
det er nogle af de ting vi prøver at tænke anderledes ved fremtidige prioriteringer af 
renoveringer.  
 
 
På Skovbanen er der sat gang i følgende:  
 
Hul 1          nye teesteder på 52, 55 og 59. Indtil de er færdige bruges de gamle teesteder. 
Hul 4          ny bunker langs kanten af højen i venstre side. Bunker i højre slettes og ny sti 
etableres. 
Hul 6          De 2 bunkere i venstre side kort af green laves om til et mindre waste area.  
Hul 10        Fairway bunker er fjernet før højen i højre side. Ny fairway bunker op langs 
højen i venstre side ud mod fairway. 
Hul 11        Greenbunker renoveres og drejes mod venstre - ind og dække den gamle vej 
venstre om green. Der laves en ny sti i højre side. 
Hul 16         Bunkere i både højre og venstre side slettes og der er lavet en ny 
greenbunker i venstre. I højre side flyttes bunker ca. 20 meter tilbage imod fairway. Så 
bliver der skabt et stort run  
off område omkring greenen.  
 
 
Alt hvad der er lavet og bliver lavet, er udført af egne folk og i tråd med den plan som 
vores banearkitekt Phillip Spogard lavede tilbage i 2014.  
 
Park og Engbanen har stået rigtig flot trods de mange runder der blev spillet i 
vinterhalvåret. 
Der er lige lidt krat og gyvel der skal fjernes på engbanen. 
 
Storåbanen har fået renoveret en del teesteder og her i vinterhalvåret er der påbegyndt 
endnu flere.  
Hul 5, 7, 8,12 og 16. Disse ting bliver lavet, da de oprindelige teesteder simpelthen er for 
små til den store trafik på banen. 
Banen har stået fantastisk og er for første gang kommet i top50 af bedste baner i 
Danmark.  
 
Tak til Jens Mensing og Jørn Breinhild – der begge tager fantastiske billeder af vores 
anlæg. 
 



Fantastisk at have to så gode 18 hullers baner, og så skal man da ikke glemme Park, Eng 
og Frøjkbanen. 
At vi derudover har et fantastisk indendørscenter med 2 Trackman Simulators. 
Banerne kan lejes for 125,- uanset hvor mange personer der spiller.  
Til jer der ikke har prøvet det: Det er meget naturtro og sjovt. I skulle tage at prøve det. 
 
Jeg skulle egentlig have startet ved årets begyndelse.   
Der var vi i samme situation som vi vil være ved 2023 begyndelse - ingen forpagter. 
Hanne og Kirsten tilbød deres hjælp og påtog sig forpagtningen. Pludselig kunne man 
have følelsen af at kunne gå på vandet. 6-700 indlæg på Facebook fra medlemmer og 
andet godtfolk - bekræftede et stort savn. Tak for et godt år I 2. I gjorde en og I gør 
stadigvæk en stor forskel. 
 
Vi er i bestyrelsen bevidste om vigtigheden af hul 19. OG er klar til i yderste tilfælde igen at 
overtage driften af cafeen. Tina har lovet at hjælpe os de første par måneder af 2023. Stor 
tak til hende - for at stille sig til rådighed. Det giver udvalget en tiltrængt chance til at finde 
en evt. forpagter 
Balladen med Storådalens Restaurant- som kørte på nettet og i avisen er ikke noget der 
har gavnet vores bestræbelser på at finde en ny forpagter. Men vi ser frem til en frisk start. 
Vi valgte ikke at kommentere situationen fordi mudderkastning sjældent fører noget godt 
med sig. 
 
Da vi kom til slutningen af februar, fik vi en opsigelse fra vores chefgreenkeeper Ronny 
Carøe. 
Den havde jeg ikke set komme - det var noget af en dukkert - nu kunne Jeg ikke gå på 
vandet mere. 
Nu begyndte jeg at synke i. Skulle nærmest have redningsvest på. Hul 18 var ikke færdig, 
sammen med flere andre projekter. Det at få en ny chefgreenkeeper var ikke sådan lige at 
få - Selvom Holstebro Golfklub har Danmarks bedste anlæg. Det tog ca. 3 måneder før 
stillingen blev besat af Flemming Andreasen. I de 3 måneder blev banerne drevet i 
samarbejde med de eksisterende greenkeeper team. 
 
Flemming valgte ved prøvetidens udløb at trække sig. Samtidig fik Ronny så igen fik lyst til 
at overtage tøjlerne som gjorde at jeg nu igen kom lidt op af vandet og bare måtte nøjes 
med at soppe.  
 
Så kom vi til Jubilæumsfesten hvor vi efter 40 års pause, fik udnævnt et nyt æresmedlem.  
Nemlig Gurli Christensen, som Tak for hendes store indsats gennem de sidste 25 år. 
Festen forløb fint med 160 deltagere.  
 
Gurli er ikke det eneste medlem der i 2022 blev hædret.  
I september måned blev bestyrelsesmedlem Flemming Antonsen hædret af DGU sammen 
med 11 
andre - for en ekstraordinær indsats som frivillig på landsplan. Det er flot og totalt fortjent. 
 
Det leder mig lige så let over i det næste. Stor tak til alle de mange frivillige for jeres meget 
store indsats  
 



Prikke ukrudt på banerne  
Modtagerteam 
Ordne bede og omkring klubhuset 
Rive bunkers 
Male 
Samle bolde 
Banekontrol 
Baneudvalg 
Eliteudvalg  
Handicap og regeludvalg 
Kommercielle udvalg  
Fondsudvalg 
Turneringsudvalg  
Juniorudvalg  
Og ikke mindst begynderudvalg 
 
Hvis jeg har glemt nogen, beklager jeg meget. Sjovt nok er det sådan at jo større en klub 
er, jo sværere er det at finde frivillige. Men ikke hos os. Bestyrelsen er jer dybt 
taknemmelige for jeres indsats.  
 
Rehab Golf på Frøjkbanen er en ting for sig selv. Dejligt at vi kan være med der.  
Stor tak til alle jer hjælpere - der gør en stor forskel i Rehab spillernes hverdag. 
 
Sagen med telemasten som var på vej ind på Parkbanen fik vi behandlet politisk, og 
derefter flyttet til den anden side af ringkøbingvej. 
En anden sag der også er blevet brugt tid på, er at på grund af et mageskift med et jordlod 
– skal kommunen finde et nyt område til jægerne. 
Dette område er mellem hul 4-5-6 -7 og det er riffeljagt der er tale om.  Man sidder godt 
nok oppe ca. 3 meter og skyder ned. 
Der går en hjertesti, folk går ture, greenkeeperne arbejder fra kl. 6 om morgenen nogle 
gange før. Selvfølgelig bliver der sat skilte op, men hvem siger at der ikke er andre veje 
ind. Det vil jeg ikke lægge navn til. Ved godt at chancen for at det går galt er meget lille- 
men jeg vil gerne have navn på den politiker der tør tage et ansvar, for at det ikke skulle 
ske. 
For 12 år siden var der faktisk riffeljagt uden at klubben vidste det. Dengang blev det 
stoppet. Det håber vi også at det gør denne gang. 
 
 
Tak til vores sponsorer for deres økonomiske støtte - det luner godt i kassen.  
Også en stor tak til Kristian Grud - for at have skabt en meget stor positiv stemning blandt 
sponsorerne - og et netværk der er i 1 div. Klassen. Ikke nok med at de skal af med penge 
- de er også glade for at være med.  
 
Vi har afholdt et Holstebro Open Championship by Egekilde -en turnering for landets 
bedste amatører - både på kvinde og herre siden. Med fin succes både sportsligt, 
økonomisk og branding. Turneringen vil vi afholde igen i 2023.  
 



På Storåbanen afholdte Dansk Golf Union DM for senior - veteraner - og superveteraner 
for hold. 
Og igen fik vi meget stor ros for de frivillige men også for banen og man kunne tydeligt 
høre misundelsen over at vi har 2 så gode baner til rådighed. 
 
Økonomisk er det et fint år alt taget i betragtning. Men der hører I mere fra HC, det er hans 
afdeling. 
 
Til slut vil jeg lige komme ind på det sportslige. Pigerne blev klubbens fanebærere- med 
deres oprykning til 1. division. Efter en utrolig flot sæson. 
Jeg forventede mig en lille smule mere af både første og andet hold herre. En 2. plads i 
puljen er flot - men jeg er lidt mere grådig og mener at vi har spillerne til det.  
 
Malte Skaaning, Gustav Thornvig og Kayden Mortensgaard er alle blevet belønnet med et 
legat på 7500 kr af vestforsyningens initiativ pulje på grund af deres personlige 
præstationer.  
De er helt klart en del af fremtiden. 
 
Derudover vil jeg nævne at Malte er gået direkte ind fra juniorlandsholdet til bruttotruppen 
for A-landsholdet.  
Det er ikke så tit at det sker - det er intet mindre end fantastisk. 
 
I 2022 sagde jeg til jer alle - at I hellere end gerne måtte ringe og stille mig eventuelle 
spørgsmål, end at sætte forkerte rygter i gang. Det gælder naturligvis stadig.  
 
Stor tak til min bestyrelse for et godt og arbejdsrigt år. 
 
I frygt for at glemme det - vil bestyrelsen ønske jer alle sammen en rigtig Glædelig Jul og 
et Godt  
Nytår - samtidig med et fantastisk socialt og golfmæssigt 2023. 
 
Peder Johansen 
 
 


