REFERAT
Bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 i klubhuset.
Til stede var: Jan Rulle, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, Anne Trondal, Kirsten Møller,
Ilse Hesthaven, Lone Sørensen og Gitte Høgh (ref.).
Dagsorden:
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Punkt 1

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Gennemgang af ToDo listen.
Økonomi – balance samt budgetopfølgning.
LÆSØ UGEN
Nyt fra udvalgene.
Næste møde.
Eventuelt.
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra den møde den 10. marts 2018 blev underskrevet uden bemærkninger.
Punkt 2

Gennemgang af ToDo listen.

På ToDo listen er der pt. følgende:
Tagrende det lille baghus, BH spørger Carsten ellers ligger JWR inde med nogle.
Ø-samarbejde, JWR har intet hørt fra de andre øer siden sidst.
Next Tee skilte med sponsornavn på. Baneudvalget beslutter, hvilke skilte det skal være,
tager kontakt til Calundan og bestiller.
Rammer for “Baneservice”. Bestyrelsen drøftede rammer for baneservice, som er
nødvendigt minimum 5-6 uger fra nu af. BH får lavet et nyt skilt til en buggy, flere fra
bestyrelsen, samt Bjarne Herskin kører baneservice, GH rundsender en kalender man kan
booke sig ind i.
Nye skilte – alle. Bestyrelsen drøftede en erstatning af klodserne på teestederne, Kunne
erstattes med skilte med tal og en orientering om hullet.
Punkt 3

Økonomi – balance samt budgetopfølgning.

Bent Hesthaven gennemgik regnskabet pr. 31.05.18, som stort set ser fint ud. De måneder der
ikke har været afholdt bestyrelsesmøder, er regnskabet blevet udsendt til bestyrelsen.
Yderligere oplyste Bent Hesthaven, at det er en aftale med baneejeren, at greenfee aftalen
SKAL genforhandles inden udgangen af september i år.
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Med hensyn til samarbejde med Læsø Camping og Hytteby, kan de i denne sæson sælge
ophold med golf i lighed med andre overnatningssteder.
Punkt 4.

LÆSØ UGEN

Læsø ugen er stort set på plads med alle sponsorer. Programmet er dog ændret til, at de
tællende matcher ligger tidligst på ugen dvs. søndag og mandag med henholdsvis RØD
SØNDAG OG BEST-BALL.
Bemandingen til kontoret i Læsø ugen er ikke helt på plads, da JWR og GH skal have helt fri
lørdag den 28.7.18. Endvidere ville det være rart med et par ekstra hænder til at møde ind alle
dage kl. 7:30, så følgende fordeling blev aftalt:
Søndag: Anne Trondal,
Mandag: Lone Sørensen,
Tirsdag: Kirsten Møller,
Onsdag: Lone Sørensen,
Torsdag: Anne Trondal,
Fredag: JWR taler med de, der skal stå for hhv. herre og dame dag. Pink Cup er sponsor,
Lørdag Bent Hesthaven.
Der skal bestilles nye scorekort. I den forbindelse har en af sponsorerne udtrykt ønske om at
få nogle greenfee billetter til disposition. Bestyrelsen drøftede dette og enedes om, at man i
indeværende sæson kunne tilbyde 1 greenfee billet pr. påbegyndt kr. 1.000, hvis sponsoratet
er på minimum kr. 5.000. Greenfee billetterne kan kun benyttes til egne gæster.
Bestyrelsen drøftede banens beskaffenhed og enedes om at forhøje greenfee fra 1. juli og
resten af året til kr. 350 pr. runde, kr. 900 for 3 dage, der skal gives besked om forhøjelsen til
baneejeren. Prisen på greenfee for overnatningssteder forhøjes med kr. 25.
Punkt 5

Nyt fra udvalgene.

Baneudvalget: Punkt på næste forhandling med baneejeren skal punktet GK drøftes. JWR
prøver, om han kan finde tid med XX.
Baneudvalget og greenkeepere holder fredagsmøder om arbejdsplaner for den kommende uge.
Greenkeeperne og baneudvalget havde tirsdag d. 26.06.18 besøg af en konsulent fra Probana,
der var banen igennem og kom med gode råd.
Baneejeren vil ikke have, at træer bag green på hul 11 ryddes, dette skal tages op igen.
Baneudvalget kunne godt tænke sig at der bliver plantet nye birketræer til venstre for hul 12’s
green.
Klubben har frivillige til bunkers og til at flytte huller. Der mangler et par til at flytte
afstandsmarkeringer en gang om måneden, Bent Hesthaven taler med Vinnie Piil og Flemming
Melchiorsen.
Bestyrelsen enedes om, slutte sæsonen med en frivillige fest.
Vinduerne på parkeringspladsen skal fjernes JWR tager kontakt med håndværkerne.
Et bestyrelsesmedlems ønskede, i forbindelse med oprydningsdag, at parkeringspladsen fik
inddelte parkeringspladser.
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Bestyrelsen besluttede at baneguiden skal lægges på hjemmesiden. Bent Hesthaven kontakter
Klaus Munk og får en hel baneguide som PDF-fil.
Der er sat affaldsstativer til tomme dåser op på nogle af hullerne. Greenkeeperne tømmer og
scorer kassen. Der skal til næste år købes affaldsstativer til de resterende huller.
Til slut er der masser af gule pæle der skal males blå.
Husudvalget: Af arbejdsopgaver kan nævnes skydedøren i udestuen denne har Amdi
Brædstrup lovet at male.
Toilethuset skal også males, men før det bliver det, skal det behandles med Atamon, da der er
svamp i nogle af væggene.
Endvidere ville det være godt at få slebet/vasket/olieret alle bordebænke sæt. Find en dag og
lav et hold.
Juniorudvalget: DGU har kontaktet Lone Sørensen ang. en børneuge i uge 32. Klubben har
modtaget noget materiale, en shortbane, og der skulle komme mere. Hvis konsulenten fra
DGU ønsker at overnatte, finder klubben økonomi til det.
Juniorudvalget vil gerne, at der er træning for juniorerne 2 dage i stedet for 1 dag.
Begynderudvalget: Følge op på de helt nystartede.
Matchudvalget: Igen henstilles der til at der findes nye matchledere.
Punkt 6

Næste møde.

På næste møde, der afholdes, den 10.09.18 kl. 19:00 fastlægges det næste års møder.
Punkt 7

Eventuelt.

Fra næste sæson overtager Gregers Jacobsen matchledelsen af Seniorholdet.
Arealen der er ryddet for ud for teestedet på hul 1, skal der enten sås lyng i eller man kunne
overveje, at flytte puttinggreenen.
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Læsø, den 10. juni 2018.
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