REFERAT
Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. januar 2020 hos Ilse & Bent
Hesthaven.
Til stede var: Jan Rulle, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, Ilse Hesthaven,
Lone Sørensen og Gitte Høgh (ref.).
Afbud fra: Anne Trondal og Kirsten Møller.
Dagsorden:
Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Punkt 2. Indgivelse af bud på køb af bane i forbindelse med baneejers
konkurs.
Punkt 3. Ekstraordinært møde i SGN.
Punkt 4. Jubilæumsbog 25 år Bane – 30 år Klub.
Punkt 5. Eventuelt.
Punkt 1

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendes med følgende ændring:
Anne Trondal foreslog ikke, men forespurgte til, om det var nu man skulle
drøfte, som tidligere havde været nævnt, men ikke realitetsbehandlet., nemlig:
Klubbens organisationsstruktur, herunder antallet af bestyrelsesmedlemmer....
Det var der helt klart ikke stemning for, for nuværende.
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Punkt 2. Indgivelse af bud på køb af bane i forbindelse med baneejers
konkurs.
Forretningsudvalget orienterede fra diverse møder, der er afholdt med og
indkaldt af kurator, samt mulige interesserede købere af Golf Hotel Læsø A/S.
Ud fra de økonomiske forudsætninger, der er fremlagt på bestyrelsesmødet,
enedes bestyrelsen om at byde på banen.
Forretningsudvalget (Jan Rulle, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen) fik
mandat til at forhandle på bestyrelsen/klubbens vegne.
Punkt 3. Ekstraordinært møde i SGN.
Der er kommet indkaldelse til ekstraordinært møde den 16.1.2020. Ilse
Hesthaven deltager og i stedet for Anne Trondal, deltager Bent Hesthaven.
Ud fra det fremsendte og en drøftelse i bestyrelsen enedes man om at støtte
den nuværende SGN-ordning og ikke den nye foreslåede SNK-ordning, samt
fastholde, at en rabatordning IKKE kan kombineres med andre rabatordninger,
men er en rabatordning der gælder på den til enhver tid gældende pris på
greenfee.
Hvis ikke SGN kan bestå som samlet i hele Nordjylland, overvejer Læsø
Seaside Golfklub sit medlemskab i ordningen.
Punkt 4. Jubilæumsbog 25 År Bane 30 år Klub.
Kaj Sørensen er begyndt at samle materiale sammen til jubilæumsskrift. Han
har, i den forbindelse, fået bestyrelsens godkendelse til at arbejde videre.
Punkt 5. Eventuelt.
Matchkalenderen er ved at være på trapperne.
Bestyrelsen besluttede at Høstmatchen, på grund af meget lav deltagelse de
seneste 2 år, slettes i kalenderen.
Desuden blev det besluttet, at Fødselsdagsmatchen den 11.07.2020 skal
markeres ekstra i år, da det er klubbens 30. sæson og banens 25.
Der er i efteråret blevet eftersået på Fairways. Dette skal vedligeholdes med
vanding, men det er dyrt. En billigere løsning, kunne være et mobilt
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vandingsanlæg, med en ligeledes pumpe så vandet kunne tages fra ”ikke”
pumpesøer. Bent Hesthaven drøfter dette med Thorbjørn Raun.
Da der er en del småopgaver på og omkring banen, foreslår Bent Hesthaven,
at der etableres et frivilligt onsdagshold, der arbejder mellem 9-12 hver
onsdag og slutter med let frokost.
Bestyrelsen drøftede Sponsorbidrag inkl. Golf-medlemskab.
Jan Rulle foreslog, at stensætningen på drivingrangen fjernes og erstattes af
en blød bakke ned, så der blev åbnet mulighed for at lave udslag på græs.
Bent Hesthaven drøfter dette med Thorbjørn Raun.
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Læsø, den 8. januar 2020.
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