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R E F E R A T 

 

Bestyrelsesmøde den 23. september 2019 i klubhuset, Læsø Seaside Golfklub.   

 

Til stede var: Jan Rulle, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, Anne Trondal, Kirsten Møller, 

Ilse Hesthaven, Lone Sørensen og Gitte Høgh (ref.). 

 

 

Dagsorden: 

 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Punkt 2. Økonomi. 

Punkt 3. Orientering vedr. baneejer 

Punkt 4. Greenkeeper 2020 

Punkt 5. Budget for banedrift 

Punkt 6. SGN 

Punkt 7. Nyt fra udvalgene 

Punkt 8. Næste møde 

Punkt 9. Eventuelt 

 

 
 

 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

Referat fra 27. maj 2019 blev godkendt og underskrevet uden yderligere kommentarer.  

 

 

Punkt 2. Økonomi. 

 

Bent Hesthaven har sendt uddybende mail ang. økonomi rundt.  

Alt i alt ser tallene gode ud, dog forventes der ikke overskud i år, da det har været lidt dyrere 

at drive banen i forhold til de midler, der ellers skulle overføres til baneejer for baneleje i 2019.  

Dette skyldes til dels indkøb af maskiner. 

Desværre er den alt for billigt indkøbte fairwayklipper allerede gået i stykker for 2. gang og en 

ny skal findes/købes. 

 

Der har været en mindre nedgang i medlemstallet, størst på fleks medlemmer, derfor 

opfordres alle til at lave en googlesøgning, søg på ”billigt golfkontingent” og klik jer ind på 

Læsø Seaside Golfklubs hjemmeside, det skulle gøre, at Læsø Seaside Golf Klub popper 

hurtigere op i søgninger. 

 

Der skal udarbejdes et klubbudget for 2020 til næste møde. 
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Punkt 3. Orientering vedr. baneejer 

 

Forretningsudvalget har i starten af august igen rykket baneejeren for en dato for møde i 

forbindelse med genforhandling af aftale for 2020, som skulle være på plads senest den 

30.9.2019.  

Da dette ikke er sket, betyder det, at Læsø Seaside Golfklub fra 1.1.2020 igen overgår til den 

oprindelige aftale mellem klub og baneejer. Da baneejeren ikke har reageret på div. mails 

vedr. pleje af banen, er det stadig hensigten, at Læsø Seaside Golfklub vil stå for driften af 

banen, også i 2020. 

Årsopgørelse vedr. klub/bane sendes som vanligt til baneejer den 15.11. i henhold til 

nuværende overenskomst. 

 

 

Punkt 4. Greenkeeper 2020. 

 

Alle er ovenud tilfredse med banens tilstand både gæster, medlemmer og bestyrelsen. Og da 

greenkeeperen meget gerne vil fortsætte i 2020, var bestyrelsen enig om, at greenkeeper skal 

fortsætte sin ansættelse, selvom der er en økonomisk risiko, såfremt det viser sig, at 

baneejeren komme med et eget hold, der skal drive banen. 

 

 

Punkt 5. Budget for banedrift. 

 

Bent Hesthaven har udarbejdet budget for banedrift, som blev uddelt og gennemgået.  

 

Dressandet vi køber lokalt, mener flere er for groft, der arbejdes på at finde en løsning.  

 

Banen får besøg af en konsulent for det firma, vi bl.a. køber gødning hos. Han vil rådgive og 

vejlede i forbindelse med såning m.m. Baneudvalget opfordrede til, at der spilles med oplæg 

fra nu og indtil andet bliver oplyst. 

 

 

Punkt 6. SGN. 

 

Der er indkaldt til SGN-møde mandag den 30.9.2019. Anne Trondal og Ilse Hesthaven 

repræsenterer Læsø Seaside Golfklub.  

 

Der skal bl.a. drøftes begrebet ”halv greenfee”, minimum og maksimum priser, samt hvorvidt 

dette også gælder fleks medlemmer. AT og IH fik mandat til at stemme på arbejdsgruppens 

forslag 1, hvis dette ikke blev vedtaget, var det mest aktuelle forslaget fra Sindal Golfklub. 

 

Såfremt nogle ønsker at læse forslagene ang. halv greenfee, kan de læses på kontoret. 

 

Kontoret skal inden mødet lave en opgørelse over, hvor mange besøgende Læsø Seaside 

Golfklub har haft fra andre SGN-klubber i 2019. 

 

 

Punkt 7. Nyt fra udvalgene. 

 

Juniorudvalget: Det går fantastisk fint, der er mange, så mange, at Colin gerne vil have dem 

delt op over flere dage. Dette vil dog ikke være en god ide, for det vil gå ud over fællesskabet. 

Lone Sørensen, vil gerne, at der er flere voksne med til træningen, 25 er mange for 2-3 

voksne. 

Bestyrelsen drøftede begrebet mentorordning, Anne Trondal og Bent Hesthaven vil gerne være 

mentorer, det skal organiseres. 



Læsø Seaside Golf Klub 
Professor Johansens Vej 2, 9940 Læsø 

Tlf. +4598498400 

Jan Rulle foreslog, at der til standerstrygningen blev lavet en turnering på Par 3 banen for 

juniorerne, så alle kunne være med til afslutning/mad/præmieoverrækkelse m.m.  

Lone Sørensen kontakter Kirsten Østergaard, Læsø Posten ang. en artikel omkring alle vores 

juniorer, som også kan sendes til DGU. 

 

Husudvalget: Borde og stole står hulter til bulter i udestuen, ingen rydder op efter sig selv. 

Kan der findes alternative løsninger på placeringen af møblerne?  

Der er borde/bænkesæt på banen der skal flyttes for vinteren.  

Øldepotet skal kontaktes igen, automaten der ikke benyttes skal flyttes.  

 

Begynderudvalget: Onsdag den 25.09.2019 tager de begyndere der har tilmeldt sig 

arrangementet til Hjørring Golfklub. Desværre er der en del, der ikke kan denne dag, så i 

forhold til turen sidste år, er der mandefald til denne tur. 

  

Matchudvalget: Jan Rulle foreslog, at Slagspilsmesterskabet også var klubmesterskab. Emnet 

vil være et punkt på næste møde. Forinden vil bestyrelsen modtage et oplæg fra Jan Rulle.  

 

Ingen havde rigtigt forstået konceptet vedr. sidste weekends hulspilsmesterskab, der blev 

spillet i puljer over 9 huller og der efterlyses en bedre kommunikation ud til medlemmerne. 

Dog var det et godt koncept med mad i mellem/efter matcherne. 

 

Baneudvalget: Der er fjernet træer langs grøften på hul 13. Der indhentes tilbud på, at få 

den udført som mellem 6-17 og den må meget gerne sno sig lidt.  

 

Baneudvalget vil gerne, at vi får renset en sø op om året. Der er ønske om iltning af vandet 

evt. ved hjælp af små pumper drevet af solceller. B.H. arbejder videre med dette. 

 

Bent Hesthaven viste nye standere for baneguide, samt hulsponsorer. Vi har 6 aftaler på plads, 

men der arbejdes ihærdigt, på resten. Man er hulsponsor for 2 år ad gangen, med start i 

sæson 2020. AT og KM har meldt sig til, at hjælpe med male standerne. 

 

Det blev foreslået, at der indgik et medlemskab for en medarbejder i de virksomheder, der er 

hulsponsorer. 

 

Bent Hesthaven er i løbende kontakt med Calundan med hensyn til Next tee skilte til banen. 

 

 

Punkt 8. Næste møde. 

 

Bestyrelsen enedes om, at næste møde var julemøde, det afholdes fredag den 29.11.19 kl. 

16.00 med efterfølgende middag. 

 

Der vil naturligvis blive indkaldt til møde tidligere, såfremt der er ny udvikling omkring 

situationen vedr. banen/baneejeren. 

 

 

Punkt 9. Eventuelt. 

 

Allerede på nuværende tidspunkt oplyste Anne Trondal, at hun er på valg på 

generalforsamlingen 2020 og ikke stiller op til bestyrelsen igen. 
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Læsø, den 30. september 2019.                            
 
 
 
 
 
 
Ilse Hesthaven    Bent Hesthaven 
 
 
 

 
 
Anne Trondal                      Peder Bo Sørensen  
 
 
 
 
 
Kirsten Møller    Lone Sørensen 
 
 

 
 
 
Jan Rulle 
 

 
 

 

 

 


