REFERAT
Bestyrelsesmøde den 29. november 2019 hos Ilse & Bent Hesthaven.
Til stede var: Jan Rulle, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, Anne Trondal,
Kirsten Møller, Lone Sørensen og Gitte Høgh (ref.).
Afbud fra: Ilse Hesthaven.
Dagsorden:
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Punkt 1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Økonomi (regnskab 2019).
Budget 2020 herunder greenfee.
Kontingent 2021.
Markedsføring (Messe, Læsø Blad, Hjemmeside osv.)
Matchkalender 2020.
Generalforsamling.
Investering i maskiner.
Sponsoraftaler.
Nyt fra udvalgene.
Eventuelt.
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Intet at bemærke, referatet blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2. Økonomi (regnskab 2019).
Regnskabet er tidligere udsendt til bestyrelsen.
Som følge af baneejerens inaktivitet og klubbens aktivitet på banen, forventes
det, at årets resultat bliver negativ. Det endelige underskud kan ikke opgøres
før i januar 2020, men der skal ikke herske nogen tvivl om, klubben har haft
væsentlige ekstra udgifter samtidig med en lille nedgang i kontingent
indtægter.
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Punkt 3. Budget 2020 her under greenfee.
Det udsendte budget for næste sæson blev gennemgået. Da klubben ikke i
næste sæson har en direkte aftale omkring greenfee, skal dette samt udlejning
af buggy’s ikke indgå i regnskabet direkte, men på en mellemregningskonto.
Yderligere skal der oprettes en post til ’klubbens drift af banen’.
Bestyrelsen drøftede greenfeeprisen og enedes om, at det koster penge at
drive banen og banens tilstand pt. er så god, at den kan bære en prisstigning.
Man endes om at greenfee i 2020 er kr. 400,00, og et 3 dages kort koster kr.
1.000,00.
Samtlige samarbejdspartnere skal orienteres.
Bent Hesthaven gennemgik hurtigt ”to doo liste”. Nogle ting er vigtigere end
andre bl.a. grøft ved hul 13, men før vi ved mere om fremtiden er det på stand
by.
Punkt 4. Kontingent 2021.
Under forudsætning af at der er uændret status omkring baneejeren, drøftede
bestyrelsen forslag kontingenter / kategorier for sæson 2021.
Da det koster klubben at drive banen tilfredsstillende, enedes bestyrelse om at
foreslå følgende til generalforsamlingen:
Seniorkontingent øges til
Pensionistkontingent* øges til
Ægtepar kontingent* øges til
Long distance uændret
Fleks medlemmer uændret
Børn under 12 år uændret
Elever på Læsø Skole
Juniorer mellem 12-18 år uændret
Ugdomsmedlemmer 18-25 år uændret

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.500 i 2021
2.900 i 2021
6.200 i 2021
2.500 i 2021
745 i 2021
150 i 2021
0 i 2021
450 i 2021
1.200 i 2021

Yderligere blev det besluttet at foreslå, at kategorierne mærket med * ikke kan
nytegnes med i ikrafttrædelse fra start af sæson 2021.
Gennemsnitsalderen på medlemmer i Læsø Seaside Golfklub er d.d. 52,78 år.
Yderligere har DGU udstedt retningslinjer til at udenlandske medlemmer ikke
kan nytegne Long Distance medlemskaber, de skal blot have en spilleret på
vores bane. Der skal findes løsning hurtigt.
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Punkt 5. Markedsføring (Messe, Læsø Blad, Hjemmeside osv.)
Læsø Seaside Golfklub deltager igen i 2020 på messen ”Ferie for alle” i Herning
i dagene 21.-23.2.2020. Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, Margit og Jan
Rulle tilkendegav, at de deltager i messen.
Nye ideer til golfaktiviteter på messen modtages gerne (Jan Rulle)
Læsø Seaside Golfklub håber der igen i år kan være et samarbejde omkring et
messetilbud til en fornuftig pris.
Læsø Seaside Golfklub mister medlemmer i denne tid, der skal findes nye
markedsføringstiltag, bl.a. via hjemmesiden/FB. Vi mangler en person der
mestre dette. Bestyrelsen enedes om at henvende sig til
bosætningskonsulenten i Læsø Kommune for at se om hun evt. kunne komme
med nogle godt råd.
Punkt 6. Matchkalender 2020.
Punktet udsættes til næste møde.
Punkt 7. Generalforsamling.
Dato for generalforsamling 2020 bliver den 7. marts 2020 kl. 13:00 i
klubhuset. Vi starter med frokost kl. 12:00.
Anne Trondal foreslog, at antallet af bestyrelsesmedlemmer sattes ned fra 7 til
5. Dette vil ikke væren nogen god ide, da 7 knap nok har hænder nok til at
udfylde alle arbejdsopgaver.
Bent Hesthaven meddelte, at der meget gerne må komme nye kræfter til
overtagelse af regelundervisningen.
Anne Trondal genopstiller som tidligere nævnt ikke. På valg er tillige: Ilse
Hesthaven, Bent Hesthaven og Peder Bo Sørensen.
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 12.02.20 kl. 19:00 på Rullegårdsvej
28, 9940 Læsø.
Punkt 8. Investering i maskiner.
Bent Hesthaven fremlagde liste over absolutte nødvendige investeringer til
drift af banen i 2020. Det beløber sig til små ca. kr. 250.000.
Bestyrelsen besluttede enstemmigt at sætte indkøbene i gang og få det
indregnet i banedriften.
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Punkt 9. Sponsoraftaler.
Bent Hesthaven har lagt et stort arbejde i at få sponsoraftaler på plads. Derfor
bliver det nødvendigt fra næste sæson, at klubben bliver momsregistreret på
sponsordelen.
En af sponsorerne på scorekortene er sprunget fra, derfor søges der med lys
og lygte en ny. Eventuelt interesserede kan henvende sig på kontoret.
Bestyrelsen drøftede, om et medlemskab eventuelt kan indgå i et
hulsponsorat.
Punkt 10. Nyt fra udvalgene.
Baneudvalget: Der er og bliver igen fældet en del træer på banen. Dette for at
give lys og luft.
Chefgreenkeeperens kontrakt udløber pr. 31.12.19. Den er nu forlænget.
Det kunne være godt at få drænet/gravet en grøft på østre side af 13, måske
en sponsor kunne dette. Bent Hesthaven undersøger det. På noget af stykket
’strandengen’ skal der eventuelt søges om tilladelse.
Intet nyt fra øvrige udvalg.
Punkt 11. Eventuelt.
Det er kommet bestyrelsen for øre, at man i Sct. Knuds golfklub tilbyder
medlemmer at have en gæst med til ½ greenfee, altså såfremt de ikke er
medlem af en af 11 navngivne golfklubber her i blandt Læsø Seaside Golfklub,
som skal betale fuld greenfee. Denne problematik tages op med DGU.
Som meget tidligere aftalt, skal ældresagen, hjerteforeningen og
diabetesforeningen kontaktes og der skal findes en dato i foråret, for et fælles
arrangement på golfbanen.
Jan Rulle er bortrejst når Dansk Golf Union den 20.-21.3. afholder tema- og
repræsentantskabsmøde. Bent Hesthaven og Peder Bo Sørensen deltager.
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