REFERAT
Bestyrelsesmøde den 7. marts 2018 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.).
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Punkt 1

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Økonomi – gennemgang af regnskab for 2017.
Investering af klubbens midler.
Generalforsamling den 10. marts 2018.
Aftale med baneejer?
Nye HCP regler fra 2020.
Arbejdsdag den 17. marts 2018.
Nyt fra udvalgene.
Eventuelt.
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra den møde den 8. januar 2018 blev underskrevet uden bemærkninger.
Punkt 2

Økonomi – gennemgang af regnskab for 2017.

Bent Hesthaven gennemgik det afsluttede regnskab for 2017. Resultatet, et underskud på
kr. 11.857,00, må tilskrives en nedgang i indtægter for greenfee.
Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet.
Budget 2018, regnskab for de første måneder af året blev gennemgået.
Punkt 2A

Investering af klubbens midler.

Som det fremgår af regnskabet har Læsø Seaside Golfklub en opsparingskonto både i
Nordjyske Bank og i Danske Bank med et indestående på henholdsvis kr. 200.000 og kr.
400.000. Da disse indeståender ikke udløser renteafkast nu, har Bent Hesthaven taget kontakt
til Nordjyske Bank, der foreslår en investering af de kr. 600.000 i 25% aktier og 75% obl.
Dette er en investering med middel risiko og vil formodentlig give et udbytte på op til kr.
15.000 om året.
Bestyrelsen drøftede dette forslag og enedes om, at beslutning om investering bør tages af
den nye bestyrelse efter den kommende generalforsamling.
Punkt 3

Generalforsamling den 10. marts 2018.

Opgaverne i forbindelse med Generalforsamling blev uddelegeret. Alle mødes i klubhuset kl.
10:30 lørdag den 10.03.2018.
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I henhold til vedtægterne er Regnskabet fremlagt i klubhuset.
Punkt 4

Aftale med baneejer?

Bestyrelsen blev informeret om den seneste korrespondance mellem Læsø Seaside Golfklub og
baneejeren. Ud fra dette havde bestyrelsen en grundig drøftelse, der mundede ud i, at
bestyrelsen enstemmigt enedes om, at Læsø Seaside Golfklub fremover vil arbejde ud fra
overenskomst indgået mellem Læsø Seaside Golf Klub og Læsø Golf Fond den 23. juni 1997 og
ændring med tillæg tinglyst den 26.1.2001.
Jan Rulle informerer om forhandlingssituationen på den kommende generalforsamling.
Punkt 5

Nye HCP regler fra 2020.

Bent Hesthaven informerede om de nye HCP regler der skal træde i kraft fra 2020.
Reglerne skal ensartes globalt, det vil sige, at over hele verdenen bliver grundlaget for HCP
ens, det bliver de 8 bedste ud af 20 indleverede scorekort, der kommer til at danne grundlag
for ens HCP.
Punkt 6

Arbejdsdag den 17. marts 2018.

Som vejret er pt. Kan arbejdsdagen den 17. marts ikke gennemføres, men meget kan ændre
sig på en uge, så bestyrelsen afventer vejrsituationen og melder hurtigst muligt ud, om dagen
bliver gennemført.
Punkt 7

Nyt fra udvalgene.

Baneudvalget: Bestyrelsen blev informeret om diverse vedligeholdelses projekter på banen i
vintermånederne. Der er hovedsalig tale om udtynding / opstamning, således at der kommer
mere sol på greens. Der er sat pallebure op til opsamling af afklip og der er sat 20 nye
stærekasser op, så vi kan få fuglenes hjælp til at bekæmpe stankelbenslarver.
Der skal stukfræses ved husene, Gyvlerne fra hul 1 fjernes ved samme lejlighed.
Det er meningen, at disse informationer også skal fremgå af hjemmesiden.
Matchudvalget: Fredag i Læsøugen bliver Dame- og herredag erstattet af en match nemlig
Pink Cup dog går damer og herre ud hver for sig. Turneringsfee tilgår ubeskåret kræftens
bekæmpelse. Yderligere sælges der Pink T-shirt til både damer og herrer, som også ubeskåret
går til kræftens bekæmpelse.
Ø-golf matchen bliver ikke i år, men erstattes af en parmatch, uden tilnavnet +50, som
sponsorer på denne match vil Bent Hesthaven igen i år, samle lokale produkter.
Juniorudvalget: Nøglen til lokalet på skolen er blevet hentet, men desværre er børnene
optaget af andre gøremål end golf her i vinter.
Punkt 8

Eventuelt.

TO DO listen: blev gennemgået.
Bent Hesthaven vil arbejde på, at Læsø Seaside Golfklub indstilles til, DGU’s miljøpris i 2019.
Hvis nogle har forslag, der kan indgå i argumentationer for ansøgningen, hilses de velkomne.
På grund af en uforbeholden stor præmieforhøjelse har Læsø Seaside Golfklub valgt at skrifte
fra Gjensidige Forsikring til Læsø Brand forsikring.
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Peder Bo Sørensen foreslog, at de der havde lyst + Colin Smith skulle tage en tur til Blokhus
Golfklub for at kigge nærmere på deres træningsfaciliteter, nærmere bestemt deres Track
Mann.
Ø-samarbejdet er lidt på stand by.
Next tee er også på stand by, men Bent Hesthaven opfordrede dog til man kiggede på dette
link: https://www.x3mgolf.dk/skilte.html
Rammer for baneservice – ligeledes på stand by.
Bestyrelsen bør overveje, hvordan vi skal bruge sponsorer fremover, når det ikke skal være til
banerelaterede produkter. F.eks. kan det være til bolde til driving rangen.
Jan Rulle oplyste at SGN møde den 5. marts 2018 blev aflyst på grund af vejret. Der er
indkaldt til nyt møde den 12. marts 2018. Jan Rulle tager kontakt til SGN.
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Læsø, den 8. marts 2018.
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