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R E F E R A T 

 

 

Bestyrelsesmøde den 5. april 2017 i klubhuset.  

 

 

Til stede var: Jan W. Rulle, Ilse Hesthaven, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, Flemming 

Holst Knudsen, Anne Trondal, Lone Sørensen og Gitte Høgh (ref.). 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Økonomi. 

3. Nyt fra udvalgene 

4. Eventuelt 

 

 

Da Lone Sørensen ikke var med til sidst afholdte møde, bød Jan Wiis Rulle, Lone Sørensen 

velkommen i bestyrelsen. 

 

 

Punkt 1 Godkendelse af referater fra de sidste møder. 

 

Referater blev underskrevet med følgende bemærkninger: 

Lisbeth Christiansen trækker sig fra Baneudvalg og ønsker heller ikke i at være medlem af 

Ordens- og etiketteudvalget.  

Ordens- og etiketteudvalget består nu af Kaj Sørensen og Lone Sørensen, men da der ifølge 

vedtægterne skal være 3 medlemmer foreslog Jan Rulle, Bjarne Herskind til dette udvalg, 

hvilket bestyrelsen bakker op om. Jan Rulle tager kontakt.  

 

 

Punkt 2 Økonomi. 

 

Bent Hesthaven gennemgik regnskab for 2017. Under dette punkt blev der orienteret og 

drøftet en del områder bl.a.: 

  

- Indkøb for hotellet til banen, samt forskellen på priser på udarbejdelse af dresssand 

lokalt og ”importeret”. 

- Colin Smiths afdrag på lån. 

- Nedskrivning af budgettet med kr. 4000 for alle udvalg til dækning af lønregulering og 

timeforhøjelse for Gitte Høgh, således at det ugentlige timeantal pr. 1.4.17 er 26 pr. 

uge hele året.  

Der er urimelig mange ting, der klares fra kontoret i forhold til de timer Gitte Høgh får 

løn for, derfor skal der tænkes på selvbetjening og uddelegering af opgaver. Dette skal 

tages op igen på et senere tidspunkt. 
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- Kontingent til DGU urimeligt højt, da Læsø Seaside Golfklub har rigtig mange Fleks-

medlemmer og yderligere har en del fuldtidsmedlemmer, der har anden hjemmeklub 

end Læsø. Det er en opgave for sekretariat og økonomisektionen at se på. 

- Læsø Seaside Golfklub er stadig en af de eneste klubber, der har ægtefælle- samt 

pensionistkontingenter, det burde der måske ses nærmere på. 

- Eventuelt frie bolde til LD medlemmer mod betaling af et engangsbeløb til deling 

mellem klub og træner. 

- Det blev drøftet, om der er muligheder for yderligere indtægter på greenfee og 

udlejning af biler.  

- Vedrørende forslag til kontingent for 2019, som skal behandles på generalforsamlingen, 

skal der tages stilling hertil, når spørgsmålet omkring kontrakten med ejeren er afklaret 

i dette efterår.  

 

 

Punkt 3 Nyt fra udvalgene. 

 

Juniorudvalget: 

Mandag den 3.4.17 startede juniorerne, 3 fremmødte til udendørs træning. Lokalet på skolen 

er lukket og ryddet for nu. Flemming Holst Knudsen kunne godt bruge flere, men de er lidt 

svære at trække til golfen, det kan eventuelt inspirere, at de kommer på stor bane og spiller 

nu. Colin Smith underviser de der møder op. 

 

Siden 2003 har det været muligt for danske juniorer at spille gratis eller til reduceret pris på 

danske golfbaner. Der skelnes mellem to forskellige aftaler.  

 

• Gratis greenfee for juniorerne eller  

• en fuldt betalende voksen sammen med maksimum tre juniorer, i daglig tale også 

kaldet "3 for 1". 

Bestyrelsen enedes om at tilslutte sig ”3 for 1” aftalen. DGU, Lone Liebst Christiansen skal 

orienteres.  

 

Begynderudvalget: 

Begynderne er slet ikke startet op endnu, og afslutningsarrangement for sæson 2016 er 

afholdt den 25. februar 2017. 

 

Begynderudvalget roses af nybegyndere for deres engagement i nye medlemmer, de føler sig 

velkomne, trygge og godt tilpas i klubben og til begynderdagene. 

 

Begynderudvalget afholder regelkursus med Brian Oswald fra Oswald Academy fredag den 

25.05.17, kurset er både for begyndere og øvede. Klubben er vært ved en let middag, der skal 

tilmelding til.  

 

Bestyrelsen drøftede ”Golfspilleren i Centrum”. 

Er vores medlemmer og gæster tilfredse med oplevelser på Læsø Seaside Golfbane? Det vil 

klubben/bestyrelsen gerne vide, derfor skal vi tilmeldes ”Golfspilleren i Centrum”. Golfspilleren 

i Centrum sætter fokus på, hvad der kræves for at golfklubben får flere positive ambassadører 

blandt medlemmer og gæster og udpeger de områder, hvor der er mulighed for forbedringer 

og kontinuerligt måle på, om golfklubben udvikler sig i den ønskede retning. 

 

Husudvalget:  

Husudvalget består af 3 medlemmer 2 nye, Anne Trondal og Lone Sørensen samt Ilse 

Hesthaven.  
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På arbejdsdagen, hvor der var 27 fremmødte, blev der ryddet og lagt fliser langs klubhuset. 

Hegnet ved trolleys skal flyttes og der skal lægges fliser, så terrassen kan blive større. 

Besttyrelsen opfordres til at gå i tænkeboks og tænke over, hvordan man kan overdække 

terrassen.  Et forslag er f.eks. som på Fisketorvet i Vesterø, med stolper og sejl. 

 

Der er bestilt en ny 16m flagstang, der skal støbes sokkel til den, når entreprenørerne har tid, 

de er også bestilt til at lægge fliserne på terrassen 

 

Baneudvalget: 

Bent Hesthaven orienterede om greenkeepernes og baneudvalgets ”To doo liste” og aktuelle 

arbejde: 

 

• Støbe rør ned til boldvaskere. 

• Etablere bunker ved ”gl.” hul 8 

• Areal til venstre for ny grøft teested hul 5 – reserve tørv 

• Nyt reserve træ på hul 3 – til højre for ”øen” samt på hul 16 efter birken på fairway 

• Fyr på hul 2 til højre for green i ruf – stammes op 

• Røde ”tegnestifter”. 50 røde tegnestifter skal erstatte de røde pæler. 

• Next tee skilte bestilt. De der er på banen nu kan opfattes som vildledende.  

• Fugtighedsmåler til greens er bestilt. Målingerne skal skemalægges. 

• Der skal sættes 10x10 træklodser under afstandspæle 

• Fjernelse af gråris og træer ved søer, Søren Sørensen går rundt med en motorsav. 

• Vandingsanlæg har dags dato været i gang, så gødning har lettere ved at sive ned.  

• Alle fairways er striglet, 1 fairway tager 1 time. Og skal gøres en gang om måneden. 

 

Der er udarbejdet en plan for placering af flag på greens og det tilstræbes, at de flyttes 2-3 

gange om ugen. 

 

Bent Hesthaven har kontakter DGU’s banechef Torben Kastrup Petersen og forespurgt om et 

konsulentbesøg med henblik på en plejeplan for banen. 

 

Flemming Holst Knudsen forespurgte, om der kunne indkøbes en lettere 

kantklipper/buskrydder til klipning af kanter af bunkers. Bestyrelsen overvejer, om det er 

nødvendigt.  

 

Tommy greenkeepermedhjælper vil gerne samle lidt arbejde sammen til efter sæsonen og slå 

greens om lørdagen i sæsonen. Dette kan ses som et projekt til at få banen i bedre stand 

finansielt bliver der tale om ca. kr. 20.000, der skal findes finansiering til. Matchfee kunne evt. 

forhøjes. Det bliver ikke aktuelt før om 4-6 uger, at der skal slås i weekenderne. 

 

Oprensning af søer er et fremtidigt (vinter-)projekt, her vil Bent Hesthaven gerne have et 

møde med en medarbejder fra Læsø kommunes tekniske forvaltning, for råd og vejledning.  

 

Bestyrelsen drøftede igen, at rykke starttidspunktet for Snurre Snup således, at vi også kan 

tage imod greenfeespillere fra færgen kl. 9.45 med tee time kl. 10.00 om søndagen. 

 

Jan Rulle oplyste, at nu var alle 4 sponsorer til genoptryk af scorekort på plads. 

 

Næste baneudvalgsmøde er den 11.4.17. 

 

Vandstanden i søerne skal kunne reguleres. Bag hul 12 er sat en si ind i røret for at hæve 

vandstanden. Carsten Sørensen ved alt om det. Bent Hesthaven har lavet notat om hver 

eneste sø. Der skal på et møde med Marianne Kristensen, Frederikshavn Kommune, 

klarlægges, hvad man må og ikke må på området. F.eks. må gyvel ved hul 1 teested fjernes? 
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Der skal en tekst til buggyerne, bestyrelsen drøftede Bent Hesthavens oplæg og enedes om at 

der skal stå: 
 
# 
Man skal være fyldt 18 år for at køre og leje en buggy. 
Buggyen er beregnet til maks. to personer. 
Skiltning skal altid følges. 
Der må ikke køres på selve teestedet eller tæt på greens og forgreens. 
Mellem teestedet og greens skal der køres på fairway og ikke i roughen. 
I tilfælde af driftstop og tekniske problemer kontaktes sekretariatet på tlf. 98498400. 
# 

 

Yderligere skal alle buggys vaskes indvendigt, alle er tanket med vand på batterier, 

forhandleren skal kontaktes og forespørges om, hvordan sæderne vedligeholdes bedst.  

 

Matchudvalget: 

Til kommende match (åbningsmatch) er Jan Rulle, Peder Bo Sørensen og Flemming Holst 

Knudsen matchledere. OBH er sponsor, præmier er kommet. Marinapark sørger for 

morgenmad.  

 

Eliteudvalget: 

Eliteholdet tager på træningstur fra den 7.4 – 9.4.17 med 7-8 deltagere. 

 

 

Punkt 4 Eventuelt. 

 

Bestyrelsen i Læsø Seaside Golfklub får i weekenden 08.-10.6.17 besøg af bestyrelsen i Samsø 

Golfklub. 

 

Bestyrelsen drøftede atter det lille tang hus ved færgeterminalen i Vesterø. Lars Reiks er 

positivt stemt for Læsø Seaside Golfklub’s overtagelse af huset. 

 

Jan Rulle foreslog, at nogle fra bestyrelsen påtog sig opgaven med at skrive en 

projektansøgning indeholdende det lille tang tægte hus, samt opførelse af 3 shelters - i lighed 

med hummerhytterne - på golfbanen, en ved hul 2-3, en ved hul 7-8, en ved hul 14 (hvid tee), 

som eventuelt kunne kombineres med et toilethus der. Der skal være møde i færgeselskabets 

bestyrelse den 15.5.17, projektansøgningen skal være færgebestyrelsen i hænde inden da. 

 

Med hensyn til bladet Læsø Rig på oplevelser 2017, er bestyrelsen enige om, at Læsø Seaside 

Golfklub ikke annoncerer i bladet, men har en redaktionel tekst om Læsø i, derfor er prisen for 

opslaget urimelig. Jan Rulle tager dette op med bladudvalget for Læsø Turist- og 

Erhvervsforening.  
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Læsø, den 25.04.2017                    
 

 

 

 

 

 

 

Jan Wiis Rulle                          Bent Hesthaven 
 

 
 

 
 

 
Peder Bo Sørensen   Ilse Hesthaven 

 

 
 

 
 

 
Flemming Holst Knudsen   Anne Trondal                

   
 

 
 

 
 

Lone Sørensen 
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