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Generalforsamling 9. marts 2019 

 
Der var i alt 33 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

 
 

Punkt 1 Valg af dirigent. 
 

Valgt blev Peter Singers, der takkede for valget og konstaterede at generalforsamling var lovlig 

indkaldt i.h.t. vedtægterne. 

 

 

Punkt 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

Formanden indledte generalforsamlingen, med at fortælle at banens situation og fremtid 

fortsat er præget af usikkerhed og manglende kommunikation herom. 

 

Men i Læsø Seaside Golf Klub går det godt!! 

 

Læsø Seaside Golf Klub er målt ud fra medlemsantal på en 18-hullers bane, Danmarks største. 

Medlemmerne skal administreres og vejledes bedst muligt, og derfor er der nok at se til på 

kontoret, men det er også antallet af medlemmer der gør, at vi har råd til et kontor, hvor der 

er mulighed for henvendelse de fleste dage 

 

Klubben har i 2018 omsat for 2,5 million kr. og slutter med et lille overskud. På trods af 

stagnation i Dansk golf igennem mange år, er det lykkedes os at udvikle vores klub, og 

dermed ruste den til en ukendt fremtid. 

 

På generalforsamlingen sidste år kunne vi ikke sige ret meget om fremtiden, andet end at vi 

måtte tilbage til den grundlæggende overenskomst. Den 25. april blev lavet en aftale med 

baneejer, som vi gennemførte sæsonen 2018 på, med et fornuftigt resultat for begge parter. 

Det aftaltes at der skulle genforhandles inden udgangen af september 2018, og hvis ikke 

baneejer tog initiativ til ny forhandling, ville aftalen også gælde for 2019. Der er ikke sket 

yderligere, så aftalen er stadig gældende. 

 

Det er med glæde at vi sidst på måneden kan sige velkommen tilbage til Jane og Colin, efter 

de har nydt vinteren under varmere himmelstrøg. 

 

Vi har indgået ny aftale med Probox24 om et selvbetjeningsanlæg, der fungerer sammen med 

Greenfeeboxen, så gæster udenfor kontortid kan få bedre service, og klubben et mersalg. 

Boksene installeres i uge 10, og vil fungere således at kunden vælger ønsket produkt på 

skærmen, og lågen åbner, når betaling er gennemført. Reservation af biler, udlevering og 
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aflevering af nøgle samt salg af andre varer, f.eks. baneguide, bolde, poletter m.v. kan ske via 

dette system. 

 

Der er også investeret i nyt system til drivingrange. Poletterne til boldmaskinen forsvinder ”ud 

i den blå luft”, og er dyre at erstatte. Det nye system er med et chipkort, der ”lades op” igen. 

Dette skal alle, der ønsker at bruge deres ret til fri bolde på drivingrange, i fremtiden bruge. 

Kortet udleveres på kontoret mod et depositum på kr. 200 og er personligt. Det indeholder 25 

spande bolde, og kan genoplades hos Colin eller på kontoret. De medlemmer, der ligger inde 

med poletter, må meget gerne aflevere dem, da de stadig skal bruges til salg. 

 

Bestyrelsen har arbejdet med at få iværksat et sponsorprogram, der vil gøre det mere synligt, 

hvad vi som golfklub har at tilbyde sponsorer på forskellige økonomiske niveauer. Det første 

sponsorat er aftalt og omfatter drivingrange, der i min. 2 sæsoner får Nordjyske Bank som 

sponsor. Det sponsorat har gjort det muligt at indkøbe 6000 nye drivingrangebolde. Der 

arbejdes på via sponsorater at kunne sætte nye baneskilte op, dette er dog endnu ikke på 

plads. 

 

Klubben deltog i uge 8 sammen med Læsø Turist & Erhvervsforening i ”Læsøstanden” på ”Ferie 

for alle” messen i Herning med et tilfredsstillende resultat. Både mange besøgende samt 

tilfredsstillende salg af golfrejser til Læsø.  

 

Der blev i efteråret afholdt et lille ”hjælperarrangement”, hvor alle frivillige var indbudt til en ni 

hullers match med efterfølgende spisning. Det var en god måde at takke de mange frivillige 

på. Der var dog desværre en del, der var forhindret i deltagelse, hvorfor vi i år vil forsøge at 

afvikle det tidligere. 

 

Det har gennem årene været svært at få medlemmerne til at stille op til klubbens 

mesterskaber. Vi indførte for et par år siden reglen om at det var de 8 bedste i slagspil, der 

skulle afgøre hulspilsmesterskabet imellem sig, det holder vi fast i. Men det medførte det 

problem, at der skulle afvikles 2 runder på samme dag, og flere opgav på forhånd at stille op.  

 

Det ændrer vi nu til et weekendarrangement med et gruppespil lørdag med 2 puljer med 4 i 

hver, i alle aldersgrupper, disse puljer afgøres så i matcher over 9 huller, alle mod alle med 2 

point for sejr og 1 for uafgjort. Dette skulle gøre at spillerne højst kan komme til at spille 27 

huller på samme dag. Efter lørdagen vil der så være 2 vindere i hver sin pulje og disse 2 

mødes så om søndagen i finalen. De to 2-ere mødes om 3.-4. pladsen og de to 3-ere om 5.-

6.pladsen, og de to 4-ere om 7.-8. pladsen. Klubben vil være vært for spise og forfriskninger 

til spillerne mellem matcherne. 

 

En vigtig ændring i matchproportionerne er at bestyrelsen har valgt at fjerne kravet om 4 

deltagere i hver række. Det betyder at en spiller kan blive hulspilsmester i sin aldersrække 

uden at spille overhovedet, man skal blot møde op på 1. tee til starttid, i slagspil skal man 

gennemføre de 2 runder med en af klubben udpeget markør. Man kan dog kun blive 

klubmester i en række hvor man aldersmæssigt hører til. 

 

Juniorafdelingen startede med 6 juniorer til fast træning om mandagen. I forbindelse med DGU 

junioruge, afholdt Læsø Golf Klub to golfdage med golfaktiviteter for i alt 25 deltagende børn 

fra Læsø og gæster på øen. Dejligt at vi på den måde har fået 6 nye juniorer. 

 

Der har i 2018 været flot fremmøde på begynderdagene, hvor på til 20 spillere pr. gang skaber 

god stemning i de sene eftermiddagstimer hver onsdag. Dejligt at de etablerede spillere møder 

op og tager sig godt af de nyere medlemmer. Det er vigtigt for klubben med nye spillere, og 

den bedste og enkleste rekruttering, er den, i som medlemmer står for, hvor i tager venner, 

familie, naboer osv.  med i klubben og viser vores fritidsinteresse frem. Begynderne sluttede 

sæsonen af med en tur til golfbanen Hvide Klit. Sæsonafslutningsfesten blev udsat til næste år. 

 

Banen, herunder greens, var ved årets start tilfredsstillende, men på grund af den manglende 

aftale mellem klub og baneejer, var der nogen usikkerhed omkring gødning, dressand og 

maskiner. Aftalen med baneejer kom på plads den 25. april, og vi kom tilfredsstillende 
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igennem foråret. Men på grund af den tidlige og langstrakte sommer, fik vi ikke kørt 

tilstrækkeligt med gødning på fairway, og fairways blev over sommeren helt brændt af. Det 

gør, at vi kommer til at starte 2019 op med dårlige fairways. Greens led også under den gode 

sommer, og på trods af vanding og gødning er flere greens blevet meget dårlige, da der ikke 

blev dybdeluftet og rykket propper op. Dette kunne ikke rettes op på i efteråret pga. 

manglende mandskab og materiel. To af greenkeeperne blev fyret, og det lejede materiel blev 

afhentet. Klubben nåede dog inden afleveringen af traktor at leje en såmaskine af Løkken Golf 

Klub til såning på greens. Og senere lejede vi en traktor til dybdeluftning.  

 

Med den varme sommer skulle er ikke bruges meget tid på klipning af fairways, i stedet er der 

ryddet og stubfræset flere arealer. Vi har i vinter fået ryddet træer og buske langs grøften på 

nordsiden af hul 12 og 13, samt fældet træer på lyngarealet nord for grøften. Der er fældet en 

del fyrretræer på nordsiden af asfaltvejen, og bag greens på hul 9 og 11 en stor mængde, så 

de flotte lyngarealer bliver mere synlige. Samtidig har vi fået vinden i spil på hul 11, og der er 

herfra blevet havudsigt. 

 

Sidste år blev i beretningen luftet nogle ønsker til forbedring af banen, men af disse er kun 

gennemført uddybning af grøften mellem hul 3 og 5. Uddybning og udvidelse af søerne ved hul 

2 og 4 er ikke blevet gennemført. 

Alle forbedringer og ændringer sker fortsat i henhold til den for banen udarbejdede 10 års 

plan. De 10 år er gået, men planen endnu ikke gennemført. 

 

Seniorholdet var i pulje A med Hirtshals, Brønderslev og Frederikshavn. Vi vandt kun en enkelt 

kamp, men holdet fandt sig ikke ydmyget. Det er aftalt, at holdet også i næste sæson spiller i 

pulje A. Gregers og Karsten er holdledere, da Bent forsøger at spille sig på veteranholdet. 

 

Veteranholdet spillede i pulje C mod Frederikshavn, Åbybro og Jammerbugt, vandt tre kampe 

og endte på en flot 2. plads. Steen B. er holdleder. 

 

Der er trådt nye golfregler i kraft fra 2019, og klubben arrangerede i oktober derfor en 

kursusdag for bestyrelsen og et aftenmøde for medlemmerne, hvor man med hjælp fra Brian 

Oswald fik gennemgået de væsentligste ændringer. Publikationerne fra DGU ”Lommeguiden”, ” 

Kom i Gang” og ”Golfreglerne” kan købes på kontoret. 

 

Der er i forbindelse med de nye regler kommet nye lokalregler, og der er også kommet nye 

markeringer på banen, der er nu kun røde markering af ”strafområder”.   

 

Der kommer fra 2020 nye handicap regler – hvor handicappet er et gennemsnit af de bedste 8 

scores indenfor de sidste 20 indleverede / opnåede scores. 

 

Arbejdsdagen blev i 2018 ikke gennemført pga. sne og frost. Det lykkedes ikke at finde en ny 

dato i kalenderen. Der blev af husudvalget og frivillige foretaget renovering af bænkeborde, vi 

siger tak for hjælpen. Der blev indkøbt nye parasoller. Toiletbygningen blev malet indvendig. 

Der er købt 6 affaldsstativer til flasker og dåser, men på trods af skiltning var der fortsat 

mange der smed dåser og flasker i affaldsposerne. Det er ikke tilfredsstillende i forhold til 

miljøet, og der er nu købt yderligere 14 stativer til dåser og flasker, således der er affaldsstativ 

og flaske/dåsestativ ved hvert teested i 2019. 

 

Læsøugen hviler efterhånden i sig selv, med trofaste sponsorer. Stor tak til dem, da det er 

nødvendige for afvikling af Læsøugen. Også stor tak til deltagerne, aldrig har så mange 

deltaget. 

 

Der blev stillet enkelte spørgsmål fra generalforsamlingen omkring ansættelse/afskedigelse af 

greenkeeperne. Formanden oplyser at det er baneejer der er arbejdsgiver, men at bestyrelsen 

igen og igen forsøger at samarbejde og kommunikere med baneejer om banens drift og 

fremtid, men det er meget vanskeligt. 

 

Dirigenten takkede formanden for beretningen. 
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Beretningen blev godkendt. 

 
 

Punkt 3 regnskab. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 

Bent Hesthaven fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab for 2018. 

Der er pr. 31.12.18 1843 medlemmer i klubben. Årets resultat er kr. 27.253 

 

Der stilles spørgsmål fra forsamlingen, om hvad det vil koste at drive banen. Der svares fra 

bestyrelsen, at banen ikke kan drives uden maskiner, som er den aktuelle situation, og det er 

ikke muligt at forhandle eller indgå aftaler, når der ikke er en forhandlingspartner. 

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

 

Punkt 4 Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
 
Bent Hesthaven gennemgik budget for 2019, med de usikkerheder, der fortsat er i forbindelse 

med banens fremtid. 

 

Budget 2019 blev godkendt. 
 

 

Punkt 5 Fastsættelse af kontingent for 2020. 
 

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning, dels med henblik på en forbedring af klubbens 

økonomi, og dels de fremtidige dispositionsmuligheder. 

 

Der foreslås følgende: 

 

Seniorkontingent øges fra  kr. 3.300 til kr. 3.400 årlig 

Pensionistkontingent øges fra kr. 2.400 til kr. 2.600 årlig 

Long distance øges fra  kr. 2.200 til kr. 2.500 årlig (Incl. fri drivingrangebolde) 

Ægteparkontingent øges fra kr. 5.200 til kr. 5.600 årlig 

 

Ingen ændringer for flex-, børne-, junior- og ungdomsmedlemmer. 

 

Samtidig er det bestyrelsens hensigt at der arbejdes henimod ensartethed i kontingentet for 

seniorer og pensionister. 

 

Generalforsamlingen vedtog de foreslåede ændringer. 
 

 

Punkt 6 Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.  
 

Ingen fremkomne forslag. 

 

 
Punkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

På valg er: Jan Wiis Rulle, Lone Sørensen og Kirsten Møller. Alle er villige til genvalg. 

 

Til bestyrelsen blev Jan Wiis Rulle, Lone Sørensen og Kirsten Møller 
genvalgt. 
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Punkt 8 Valg af suppleant til bestyrelsen. 

 
Kalle Pedersen foreslås som suppleant. 

 

Kalle Pedersen blev valgt. 
 

 

Punkt 9 Valg af fanebærere. 
 

Genvalg af Lars Rosenfeldt Jespersen og Peder Bo Sørensen. 
 

 

Punkt 10 Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 

På valg er Flemming Melchiorsen – genopstiller ikke og Judith Christensen. – genopstiller. 

 

Genvalg af Judith Christensen og valg af Steen Bilberg som 
revisorsuppleant. 
 

 

Punkt 11 Eventuelt. 
 

Erik Søndergaard udtrykker glæde ved de mange opsatte skraldespande, men påpeger, at nu 

mangler vi at slippe af med alle cigaretskoddene, der bare efterlades på banen. 

Bestyrelsen er enig i at det ikke er acceptabelt, og vil overveje problemet. 

 

Der blev fremsat forslag om opsætning af sensorer på lamperne på dame- og herretoiletterne i 

klubhuset. 

Husudvalget tager ønsket til efterretning. 

 

Herefter erklærer dirigenten generalforsamling 2019 for afsluttet og takkede for god ro og 

orden. 

 

Formanden takkede for stort og positivt fremmøde. 

 

 

 

 

 

Dirigent Peter Singers:_______________________________________________                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/140319 Anne Trondal 
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