REFERAT
Bestyrelsesmøde den 27. februar 2017 hos Ilse og Bent Hesthaven.
Til stede var: Jan W. Rulle, Ilse Hesthaven, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, Flemming
Holst Knudsen, Lisbeth Christiansen, Anne Trondal og Gitte Høgh (ref.).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi – gennemgang af regnskab for 2016.
Generalforsamling den 4. marts 2017.
Match- & Aktivitetskalender 2017.
Orientering fra messe – Ferie for alle i Herning.
Nyt fra udvalgene
Næste møde
Eventuelt

Punkt 1

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra mødet den 9.12.16. blev godkendt uden kommentarer og underskrevet at de
tilstedeværende.
Punkt 2

Økonomi – gennemgang af regnskab for 2016.

BH gennemgik endeligt regnskab for 2016. Regnskabet viser, at året slutter med underskud på
ca. kr. 20.000. Underskuddet kan henføres til, at udgiften til pumpe sø og grøft var blevet
større end budgetteret.
Bestyrelsen godkendte regnskabet.
Punkt 3

Generalforsamling den 4. marts 2017.

Diverse opgaver vedrørende generalforsamlingen blev uddelegeret.
Alle møder kl. 11.00 lørdag den 4.3.17 i klubhuset.
På valg er Jan Wiis Rulle, Flemming Holst Knudsen og Lisbeth Christiansen. Lisbeth
Christiansen ønsker ikke genvalg.
For ikke at have 4 bestyrelsesmedlemmer på valg på en gang foreslog Lisbeth Christiansen, at
det blev lavet om til 3 3 2. Efter nærmere drøftelser i bestyrelsen enedes man om, at dette
ikke kunne lade sig gøre, men at man kunne nedsætte bestyrelsen til kun at omfatte 5
personer, hvilket blev udskudt til senere drøftelse.
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Punkt 4

Match- & Aktivitetskalender 2017.

Match- & aktivitetskalenderen er ved at være på plads. Der er dog kommet et ekstra punkt på,
nemlig Ø-Golf - en parturnering for +50 den 27.05.2017. Peter Allerup udarbejder en A4 side
til uddeling omkring dette arrangement.
Sandsynligvis vil der blive tilrettelagt en ekstra semifinale i denne turnering på Læsø.
Jan Wiis Rulle oplyste, at der mangler sponsorer til Læsøugen alle bedes gå i tænke box.
Punkt 5

Orientering fra messe – Ferie for alle i Herning.

Peder Bo Sørensen, Jan og Margit Rulle har været Læsø Seaside Golfklubs repræsentanter på
Ferie for alle i Herning, flankeret at Thomas Mygind og Colin Smith.
Dette er dog alt alt for få i forhold til det store antal besøgende, der har været på standen.
Næste år vil eliteholdets medlemmer blive bedt om at give en hånd med.
I år har der været afholdt puttingkonkurrencer alle 3 dage og der blev trukket lod mellem
vinderne - 2 vindere pr. dag. Præmien var et gavekort fra Læsø Færgen. Til konkurrencen var
der indkøbt puttinggreens, som i fremtiden vil blive lagt på skolen til juniortræning.
Punkt 6.

Nyt fra udvalgene.

Begynderudvalget: Ilse Hesthaven har fået en henvendelse fra Oswald Academy, der gerne
ville sælge en Regelaften for medlemmer. Bestyrelsen drøftede dette og enedes om at bevilge
pengene. Ilse Hesthaven og Brian Oswald finder sammen en dato.
Baneudvalget: Bent Hesthaven har i samarbejde med Læsø Byg & Entreprenør ApS
udarbejdet en plan over, hvordan dressand og bunkersand kan produceres her på Læsø,
hvilket giver en stor økonomisk besparelse.
Endvidere orienterede Bent Hesthaven om, at i forbindelse med pleje/vedligeholdelse af greens
er det ikke muligt på hverdage at slå ud fra hul 1 før efter kl. 8.00 og der kan ikke startes ud
på hul 10 mellem kl. 9.00 til kl. 12.00.
Yderligere oplyste Bent Hesthaven, at der er blevet fældet lidt på hul 8, 16 og 17 bl.a. for at
give mere lys/luft til greens.
Bestyrelsen drøftede, hvordan baneudvalget fik en fast repræsentant fra baneejeren i
udvalget, bl.a. til at deltage i baneudvalgsmøderne.
HCP-udvalget: Der er ikke på de tidligere møder blevet orienteret fra dette udvalg. Dog skal
det slås fast, at for at deltage i årsrevisionen, skal man aflevere scorekort fra 8 runder golf i en
2 års periode.
Øvrige udvalg: Intet at bemærke.
Punkt 7

Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af generalforsamlingen den 04.03.2017.
Punkt 8

Eventuelt.

Der skal trykkes Scorekort til sæsonen, men der mangler en annoncør. Der er muligvis fundet
en billigere leverandør. Jan Wiis Rulle er tovholder på dette.
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Med hensyn til vedligeholdelse af bunkers, drøftede bestyrelsen indkøb af en mindre
kantskærer.
Det er et ønske fra bestyrelsen, at vandstanden i de øvrige søer end 6. søen hæves og der
laves en spærring på den nye grøft mellem 6 og 17, så vandstanden kan reguleres af
mennesker og ikke af nedbør. Bent Hesthaven går videre med dette.
Bent Hesthaven fremsatte igen et ønske om indkøb af en fugtighedsmåler til greens. Indkøbes
snarest.
Lyset i bagrummet virker ikke. Dette undersøges nærmere af husudvalget. Evt. skal der
indkøbes nye led lys i stedet for de nuværende.
Bestyrelsen drøftede arbejdsopgaver til arbejdsdagen. Greens, området omkring klubhuset
fliser/ukrudt, udvidelse af terrasse, ukrudt på Driving Range fjernes.
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Læsø, den 09.03.2017

Jan Wiis Rulle

Bent Hesthaven

Peder Bo Sørensen

Ilse Hesthaven

Flemming Holst Knudsen

Anne Trondal

Lisbeth Christiansen
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