REFERAT
Bestyrelsesmøde den 13. februar 2019 hos Ilse & Bent Hesthaven.
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.
Økonomi – gennemgang af regnskab for 2018.
Generalforsamling den 9. marts 2019.
Match- & aktivitetskalender 2019.
Orientering om messe – Ferie for alle i Herning.
Nyt fra udvalgene.
Næste møde.
Eventuelt.
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Intet at bemærke, referatet blev godkendt og underskrevet.
Punkt 2.

Økonomi gennemgang af regnskab for 2018.

Regnskab for 2018 er retur uden bemærkninger fra revisorerne.
Bent Hesthaven gennemgik det afsluttede regnskab for 2018 for bestyrelsen,
hvilket viste et overskud på kr. 27.253.
Budget 2019: Regnskab for den første måned af året blev gennemgået.
Punkt 3

Generalforsamling den 9. marts 2019.

Anne Trondal er referent til generalforsamlingen, øvrige praktiske opgaver
vedr. generalforsamlingen blev uddelegeret.
Jan Wiis Rulle, Lone Sørensen og Kirsten Møller er på valg og modtager alle
genvalg.
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Punkt 4. Match- & aktivitetskalender 2019.
Match- & aktivitetskalenderen er på plads både på hjemmesiden og i Golfbox.
Endnu engang opfordres der til nye ansigter melder sig som matchledere.
Punkt 5. Orientering om messe – Ferie for alle i Herning.
Da Læsø Seaside Golfklub allerede i 2018 vidste, at de skulle stå for salg af
greenfee i 2019, er det besluttet at tage på messe igen for at promovere
banen.
Peder Bo Sørensen, Jan og Margit Rulle, Bent Hesthaven samt Lone og Johnny
Sørensen er Læsø Seaside Golfklubs repræsentanter på Ferie for alle i Herning.
Igen i år vil der blive afholdt puttingkonkurrencer alle 3 dage med forskellige
præmier både fra Læsø Seaside Golfklub men også fra diverse sponsorer.
Som noget ny i år, vil der også blive solgt træningstimer for Colin Smith Golf,
samt golfture med greenfee. Der vil også være mulighed for at tegne
medlemskaber.
Det er Læsø Turist- & Erhvervsforening, der er arrangør og betaler af denne
begivenhed.
Bestyrelsen besluttede, at der skal indkøbes ens poloshirts til messedeltagerne
fra PUMA.
Punkt 6. Nyt fra udvalgene.
Alle udvalg, der ikke allerede nu har afleveret materiale til formandens
beretning, opfordres til at gøre det.
Matchudvalg: Bestyrelsen drøftede spilleform for årets Hulspilsmesterskab,
spilleformen skal besluttes på næste møde, alle opfordres til fintækning.
Tidligere har bestyrelsen drøftet, at slette 4 deltager reglen i
Slagspilsmesterskabet. Dette enedes bestyrelsen nu om at vedtage. Dog kan
en spiller ikke vinde en række, hvis tilmeldingen har krævet dispensation. Hvis
der kun er en deltager i en række, gåes der en runde med en markør.
Husudvalget: Inden klargøringsdagen den 30.3.19 mødes repræsentanterne
fra husudvalget og baneudvalget og tilrettelægger dagens arbejdsopgaver.
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Det blev besluttet, at vejen fra parkeringspladsen til drivingrangen skal
belægges med knust asfalt. Der skal indhentes tilbud fra lokale entreprenører /
vognmænd på, hvad en belægning vil koste på de stier på banen, som er
meget dårlige. Udarbejdet f.eks. over en 10 års periode.
Juniorudvalget: Fra sæsonstart skal det præciseres, at juniortræningen er fra
15:30 – 17:00 og den skal lægges i mere faste rammer. Det blev drøftet om
det var en ide at tage en juniortur til Hvideklits par 3 bane som inspiration for
juniorerne. Dog blev intet besluttet.
Som inspiration til juniorarbejdet kunne Helle Kristensen fra Dansk Golf Union
eventuelt kontaktes.
Baneudvalget: Der er indkøbt skraldespande og flaskecontainere, så der i
løbet af foråret kommer et sæt på hvert hul.
Der er fældet en del træer nord for Peter Danielsens Vej. Løvfældende træer
har fortrinsvis fået lov at blive stående. Denne fældning er sket dels for at
banen skal kunne leve op til sit navn Læsø Seaside Bane, men i højere grad
fordi Fyrretræers nåle ikke er gode for banens generelle trivsel.
Bent Hesthaven arbejder stadig med sponsering af ”Next tee” skilte.
Der er bestilt 6000 stk. nye drivingrange bolde. De kommer med sponsortryk,
ligesom der vil blive sat sponsorskilte op på drivingrangen. Hovedsponsoren
afsløres snarest.
Næste sponsorskridt er at få sponsoreret klubbens buggys.
SGN: Der er indkaldt til SGN møde den 11.3.19, det er tvivlsomt, om der
komme deltagelse fra Læsø Seaside Golfklub.
Eliteholdet: Colin Smith er ny holdleder. Det skal undersøges om en spiller
kan spille på både på eliteholdet og på seniorholdet.
Punkt 7. Næste møde.
Næste møde holdes umiddelbart efter generalforsamlingen den 9.3.19.
Punkt 8. Eventuelt.
Det blev foreslået at arrangere en gåtur banen rundt, med Ældresagen,
Herteforeningen samt Diabetesforeningens medlemmer. Turen kunne krydres
med lidt opgaver på greens.
Hjemmesiden skal løbende opdateres med nyheder.
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I forbindelse med frie bolde på drivingrangen skal hvert medlem, undtagen
fleksmedlemmer har et ”bold-kort” et sådant kommer til at koste kr. 200 i
depositum. Fleksmedlemmer og greenfeegæster kan stadig bruge gangbar
mønt på drivingrangen, men får også mulighed for at kunne købe et kort, med
x antal spande på.
Der skal indkøbes en sensorvandhane til toilethuset. Yderligere skal huset
males i en mere naturneutal farve end rød. Hvis konstruktionen kan holde, ville
det være hensigtsmæssigt at der lægges tørv på taget.
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Læsø, den 15. marts 2019.
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