Referat Bestyrelsesmøde Holstebro Golfklub
Dato og sted: 27. april 2017, fra 16:30 til 19:15, Holstebro Golfklub, Brandsbjergvej 4, 7570 Vemb.
Deltagere:

Svend Ørgaard (SØ); Karen Andersen (KA); Günther Løkke (GL); Jens Ebbensgaard (JE); Kjeld
Nedergaard (KN); Jens Eg (JEG); Maiken Kortegaard (MK); Mai Lindegaard (ML); Peter Knold

(PK)
Afbud:

JR, FM

Mødeleder:

SØ

Referent:

PK

Dagsorden til mødet:
Dagsorden til mødet:
1) Underskrift af referat fra mødet den 22. marts.
2) Nyt fra formanden
- Sponsorkroner til eliten.
I 2017 har Proerne ikke deres egne sponsorer. I 2018 arbejdes der på et koncept der inddrager
business club. Allerede i 2017 vil Proerne blive opfordret til at spille i business club når tiden er
til det. Detaljer omkring 2017 derudover afstemmes med Jesper Møller-Pedersen (SØ).
- Stemningen i klubben lige nu.
God stemning, med enkelte udfald som tager udgangspunkt i de beslutninger der er truffet i
starten af året.
Der skal følges op på at forhåndsreserverede tider til KiK frigives i tide. (ML)
- Interview til norsk / svensk golfavis
SØ er blevet interviewet, og det forventes at give greenfee indtægter fra Norge / Sverige.
3) Nyt fra direktøren
Velkomstservice – baneservice.
Har haft nogle gode møder med Knud Bagge. 8. maj holdes der kursus for de frivillige, som vil være
med i Baneservice og Velkomstteamet. Der skal etableres velkomstservice i klubhusene så greenfee
gæster føler sig velkommen, endvidere skal der være salgsvogn på banerne.
Husudvalg.
Ønske om læhegn til terrassen i Råsted. Istandsættelse af toilet ved hul 10 i Råsted sker ved frivillig
arbejdskraft.
Begynderholdene.

Det er vigtigt at vi forsøger at få inddraget virksomheder på opstartshold. Foreningen SIND holder
et arrangement i Mejdal. Brian Akstrup kobles på if. til at hjælpe med at starte et begynderhold op
hvor en psykisk sårbar person hjælpes af en pædagog.
I alt er der startet cirka 65 nye. Derudover starter to hold fra kommunens personaleforening på
hver cirka 10 begyndere. Det forventes at stige, når det bliver varmere.
Der laves en social aften for begyndere i maj måned, for at sikre fastholdelse.
Personalet – kontrakter – flex – sygdom.
Har haft en personlig samtale med næsten alle medarbejdere. Der mangler 2 greenkeepere.
Det er meningen at få skabt fleksibilitet i medarbejderstaben if. til at arbejde i Storå og Råsted.
Hjemmeside, markedsføring.
Der er et udestående med at få læst korrektur på indhold af den nye hjemmeside. ML sikrer at FM,
PK og SØ modtager link. Jens Eg ønsker ligeledes et link.
Den nye hjemmeside skal i høj grad fortælle den positive historie om Holstebro Golfklub.
Hjemmesiden administreres udelukkende af personalet. Vi linker kun videre til andre hjemmesider,
der lever op til vores motto om positivitet og gode historier. Holstebro Golfklub afholder 3. maj
infomøde med Kik og udvalgte udvalg om dette.
KiK vil fremover have 2 administratorer pr. KiK som kan reservere / blokere i Golfbox.
Regler – medlemskab af Oswald Academy?
Det vurderes at omkostningen ikke står mål med værdien. Vi forlænger ikke abonnement.
Prispolitik medlemskab og greenfee.
Der er god sammenhæng på kontingenter og green-fee. Der er en udfordring company day mm. –
som mangler ensretning. Dette når det ikke er en del af business club.
Der er en udfordring med hvordan leje af buggies håndteres. Der er gamle aftaler som ikke er
gennemskuelige. Dette skal der ryddes op i 2017 mhp. at få faste og klare aftaler for 2018 (ML).
Det kommunikeres til relevante medlemmer at prisen er 4000 kr. for 40 klip og 2000 kr. for
opfyldning. Denne pris stiger for 2018.
Der er en del greenfee biletter i omløb, som der skal styr på (ML). Fremadrettet skal
greenfeebilletter nummeres.
Vindmøller
Vi har som forening ingen holdning til et projekt om opstilling af 4 vindmøller i Råsted. ML
undersøger krav til at blive inddraget i kompensationspuljen. Der er offentligt møde 23. maj.
4) Økonomi. Status på økonomien generelt og specielt på business delen.
Afvigelse målt mod budget (1. oktober til 31. marts) ligger primært på indbetaling på sponsorater.
Likviditeten ser ud som budgetteret.
Fleksmedlemmer der udnytter muligheden for at købe greenfee biletter på auktion (nettet), skal
fremover betale fuld pris. ML finder ud af hvornår vi kan komme ud aftalen med at billetter sælge
på auktion.

5) Nyt fra udvalgene
Junior udvalg: har haft sæsonstart, og træning pågår nu både i Storå og Råsted. Det første hold har
været ude og spille match (og vandt). Pt. har vi budt velkommen til 10 nye juniorer.
6) Sammenlægningsmatchen og –festen
ML & SØ mødes med parterne 3. maj, og afstemmer hvordan weekenden skal forløbe.
7) Struktur, procedurer og opgaver. Revideret udgave (vedhæftet)
8) Eventuelt
Nyhedsbreve udfases løbende i nærmeste fremtid og opgaven om at sikre jævnlig information
overtages af ML.
Ansøgningsfrist for at søge tipsmidler er 1. december (ML).

