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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 14. november 2022, fra 17 til 21.30, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

Deltagere: Henrik Hagensen (HH); Peder Johansen (PJ); Preben Dinesen (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. Orientering fra klubmanager. 
 

a) Status på Golfcaféen i Råsted: Der er endnu ingen reaktioner på opslag om ny forpagter. 
Klubben arbejder med en plan for bemanding med et begrænset udvalg for starten af 
2023, indtil der forhåbentlig kommer mere gang i ansøgningerne. 

b) Status på personalesituationen:  
Sydthy Golfklub har meldt ud, at de ikke ønsker at købe protræner tid i 2023. Mads 
arbejder på en anden løsning. 

c) Orientering om KG’s deltagelse i Manager-netværk, hvor der hentes god sparring og 
inspiration om bl.a. udsigten til kraftigt stigende udgifter og deraf flg. kontingentstigninger. 

d) Status på Jagttårnene v. Skovbanen: Klubben er fortsat i dialog med kommunen om det 
uhensigtsmæssige i riffeljagt i en skov med en golfbane og en hjertesti. 

e) Kontingentstigninger 2023 blev gennemgået og indgår i budgettet, som skal godkendes på 
Generalforsamlingen. Stigningerne ligger i den lave ende i forhold til mange andre 
golfklubber. 

 
3. Orientering fra formanden. 
 
4. Orientering fra kassereren. 
Budgettet blev gennemgået. Det er fortsat udfordrende med stigende inflation og energipriser. 
 
5. Nyt fra udvalgene. 
Baneudvalget: 
Forbedringer på teesteder hul 1 og rundt om green hul 16 på Skovbanen samt nye teesteder (5, 7, 
8, 12) på Storåbanen er i fuld gang. Der afholdes ferie og afspadseringer blandt personalet. 
Baneudgifter er fint i overensstemmelse med det budgetterede. 
 
Regeludvalget: 
Paul informerer ud til medlemmerne om de nye regler, der træder i kraft 1/1 2023. 
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Turneringsudvalget: 
Der afholdes møde d. 1/12 med planlægning af den kommende sæson. 
 
Juniorudvalget: 
Der afholdes møde d. 22/11 mhp. planlægning af den kommende sæson. 
 
6. Generalforsamling d. 8/12 kl. 19.00 i Råsted. 
Indkaldelse sendes ud senest d. 23/11. Tilmelding er åben i Golfbox. 
 
8. Evt. 
 
 

 


