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Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub 

Dato og sted: 17. januar 2023, fra 17.15 til 20.45, Holstebro GK, Brandsbjergvej, 7500 Holstebro. 

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

Flemming Antonsen (FA); HC Krogh (HC); Frode Pagh Bæk (FB); Per Østergaard (PØ) 

Afbud:   

Mødeleder:  PD 

Referent:  HH 

  
1. Underskrift af referat fra sidste møde. 
2. Nyt fra formanden. 

-Malte Skaaning tildelt Talentprisen 2022 til Årets Idrætsfest. 
-Golfshoppen har et ønske om mere lagerplads evt. hvor der i dag er container/affaldsgård. Omfang 
og økonomi skal klarlægges i 2023.  

3. Nyt fra Golf manager. 
-Rekrutteringsudvalg: DGU anbefaler det kraftigt. Noget der har været talt om siden 2019, men ikke 
sat i gang. https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/rekrutteringsudvalg  
Tages op under punkt 6. 
-Kvinder & Golf initiativ: Vi mangler tovholder hvis HGK skal 
med? https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/kvinder-golf  
Vi påtænker at gå ind i projektet og søger kvindelige tovholdere? 
-Personalestatus: Rekruttering af Medlems- og event koordinator: Flere interessante ansøgere er 
begyndt at komme ind. 
-Orientering om personaleforhold. 
-Orientering om personaleforhold. 
-Ophørt aftale med Sydthy Golfklub ang. træner timer. KG arbejder i forskellige løsninger i 
samarbejde med proteamet. 
-Status Caféen i Råsted: Pt. åbent i hverdage 9-15 og det kører fint. Vi ændrer ansøgningen til en 
stilling som køkkenleder. 
-Status på sponsorater: KG er så småt gået i gang med at følge op på diverse sponsorater. 

4. Gennemgang af månedsopfølgning: 
Månedsopfølgning blev gennemgået. Der var tilfredshed med resultat for 4 kvartal 2022. Det 
gode resultat skyldes bl.a. omkostningsbesparelser. 

5. Status på evt. køb af Storådalen: 
Ros fra den øvrige bestyrelse til udvalget. Der har været drøftelse med bl.a. bank og kommunen - 
og der arbejdes videre. 

6. Nyt fra udvalgene. 
-begynderudvalg (PJ): Der er oprettet nye begynderhold til marts - tilmelding er åben. 
-juniorudvalg (HH): Mødet før jul blev aflyst. 
-baneudvalg (PJ, KG, FA): Renovering af banerne er forløbet planmæssigt og efter budgettet. Der 
kigges på vandproblemer på hul 1 på Skovbanen. 
-elite (PJ): Der er møde i dag, hvor sæsonen planlægges. 
-baneservice (FA) 
-fondsudvalg (PØ, PJ, HC, KG): PØ indkalder til møde 
-turneringsudvalg (PD, KG): Sæsonprogrammet ligger klar og offentliggøres snarest. 

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/rekrutteringsudvalg
https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/kvinder-golf
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-hcp & regel udvalg (KG): Paul S. Andersen har forberedt forskellige arrangementer for 
udvalgsmedlemmer og regelaftener for menige medlemmer. Paul har desuden gennemgået 
Storåbanen med DGU-dommer, der anbefalede, at hvide pæle ved hul 4 blev erstattet af røde 
pæle. 
-kommercielt udvalg (FA, KG, HC): Orientering blev givet 
-rekrutteringsudvalg (PØ): Orientering blev givet 

7. Evt. 

M/K-klubbens fredagstid blev nævnt på Generalforsamlingen blev drøftet. Pt. ingen ændring, m/k 
kører videre som de plejer. 

Næste møde: mandag d. 20/2 kl. 16.30. 

 

 


