REFERAT
Bestyrelsesmøde den 26. juni 2017 i klubhuset.
Til stede var: Jan W. Rulle, Ilse Hesthaven, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, Anne
Trondal, Lone Sørensen, Kirsten Møller og Gitte Høgh (ref.).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nyt Bestyrelsesmedlem
Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Baneguide
Skilte/Sponsor/Reklamer
Kontingent struktur
Nyt fra udvalgene
Næste møde
Eventuelt

Punkt 1

Nyt bestyrelsesmedlem.

På et beklageligt grundlag, Flemming Holst Knudsens pludselige sygdom og død, bød Jan Wiis
Rulle suppleant til bestyrelsen Kirsten Møller velkommen. Flemming vil blive savnet.
I forbindelse med ændring i konstitueringen, vil Kirsten Møller resten af denne sæson deltage i
juniorarbejdet, baneudvalget vil resten af denne sæson bestå af Bent Hesthaven og Peder Bo
Sørensen, Bjarne Herskin har sagt ja til at være medlem af regel- og etiketteudvalget, samt at
køre baneservice, dog skal der opstilles rammer for, hvordan det skal gøres.
Der skal bestilles et skilt med ordlyden ”Baneservice”, et nyt skilt til hul 10, samt
skilte/klistermærker til at sætte i buggyerne. Jan Wiis Rulle tager sig af nye skilte.
Punkt 2

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra møde den 05.04.2017 blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Punkt 3

Økonomi.

Bent Hesthaven gennemgik regnskabet for den øvrige bestyrelse. Desværre er der pr. 1.5.17
slettet en del fleksmedlemmer, dog kommer der løbende nye til. Som regnskabet ser ud pr.
31.5.2017 slutter regnskabet med et lille underskud. Jan Wiis Rulle savner det oprindelige
budgetterede tal, på det uddelte regnskab, dette er taget til efterretning.
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Endvidere oplyste Bent Hesthaven at, frivillige hjælpere i klubben er forsikret gennem DIF når
de udfører frivilligt arbejde for klubben.
Punkt 4

Baneguide.

Da klubben er løbet tør for baneguides, enedes bestyrelsen om at rette henvendelse til Klaus
Munk, med henblik på genoptrykning på samme betingelser som tidligere, dog skal der rettes,
så nye ændringer på banen kommer med. Endvidere skal guiden udvides med en side, så der
er plads til oversigt over samtlige greens med flagplaceringer på.
Bent Hesthaven tager kontakt til Klaus Munk.
Punkt 5

Skilte/Sponsor/Reklamer.

Bent Hesthaven har modtaget en henvendelse fra en gæst, der mener, at det kan være svært
at finde fra en green til next tee. På tidspunktet for henvendelsen, var ikke alle ”next tee”
skilte sat ud, men, de nuværende next tee skilte er nedslidte og trænger til en overhaling.
Bent Hesthaven foreslog skilte med en sponsor på, dog skal det helst være nogle der falder ind
i naturen. Alle bedes være observante rundt omkring på diverse golfbaner og tage billeder af
”next tee” skilte til baneudvalget.
Når der er så mange turister på banen, som der er, burde det være muligt, at få udenøs større
firmaer ind som sponsorer, hvis nogle har nogle kontakter er det bare at slå til og give besked
til Jan Wiis Rulle.
Punkt 6

Kontingent struktur.

Bestyrelsen startede drøftelsen om en kontingentstrukturændring. Ændringerne skal være på
plads til drøftelse med medlemmerne på generalforsamling 2018 og have virkning fra sæson
2019. Dette skal også drøftes på kommende bestyrelsesmøder.
Punkt 7

Nyt fra udvalgene.

Juniorudvalget: Behandlet under punkt 1.
Husudvalget: Der mangler en tagrende på det lille baghus. Jan Wiis Rulle undersøger, om
han har en liggende.
Anne Trondal opfordrede til et møde med det ”gamle” husudvalg, der mangler lidt information
omkring opgaverne i husudvalget.
Driving Rangen er Colin Smiths, men der trænger til nye måtter og måske en løvblæser ville
være en god investering dertil.
Matchudvalget: I matchkalenderen skal der findes erstatninger for Flemming Holst Knudsen,
erstatningerne skal helst findes udenfor bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede pinsematchen om den evt. starter for tidligt, der er meget ringe
deltagelse.
Begynderudvalget: Der er meget stor tilslutning til begynder onsdagene, sidst deltog 21
medlemmer, heraf 3 helt nye, det er dejligt. Det er vigtigt, at alle føler sig velkomne, så de
fastholdes i klubben. Bestyrelsen drøftede, om en mentorordning kunne bruges her, det bruger
man andre steder.
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Baneudvalget: Greenkeeperne og Bent Hesthaven har gjort et kæmpe arbejde på banen, det
kan virkelig ses på banen. Det kniber lidt med at følge tidsplanen, men der kæmpes for det.
Bent Hesthaven har fået en forespørgsel fra folkene bag Læsø Birkesaft – de vil gerne samle
saft af banens birketræer i ca. 14 dage ca. fra den 15.03.18 mod et lille afkast pr. aftappet
liter saft til Læsø Seaside Golfklub. Dette ser bestyrelsen positivt på.
No chipping på puttinggreen.
Punkt 8

Næste møde.

Næste møde afholdes den 29.8.17 kl. 19.00 i klubhuset.
Gitte Høgh har bestilt ferie en uge fra den 7.9.17.
Punkt 9

Eventuelt

Jan Wiis Rulle har talt med formanden i Samsø Golfklub. De er enedes om, at foreslå deres
respektive bestyrelser at indgå i et ø-samarbejde, således at Læsø spiller gratis på Samsø og
omvendt. Hvis dette bliver en realitet, vil Ærø Golfklub blive inviteret med i ø-samarbejdet.
Da intet kan besluttes under eventuelt, skal indledelse af samarbejdet vedtages på næste
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen drøftede retningslinierne for kontraktforhandlinger i august med baneejeren.
Forretningsudvalget forhandler med baneejeren, men input til forhandlingerne er meget
velkomne.
Der er kommet et opslag op om overnatningssteder på Falster der samarbejder med
golfklubber. Et lignende samarbejde på Læsø inkl. Færge ville være ønskeligt.
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Læsø, den 05.07.2017
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