Generalforsamling 10. marts 2018
Deltagerliste:
Johnny Sørensen
Erik Malmose
Susanne Vinter Christiansen
Jan Wiis Rulle
Bent Hesthaven
Ilse Hesthaven
Peder Bo Sørensen
Anne Trondal
Kirsten Møller
Margit Rulle
Lisbeth Johansen
Peter Singers
Eva Halling

Søren Arfelt
Ingse Resberg
Gitte Kjellberg
Thomas Mygind
Hanne Junge
Jytte Nielsen
Steen Bilberg
Erik Malmose
Gøran Olsson
Rene Rosenfeldt Jespersen
Lars Rosenfeldt Jespersen
Gitte Høgh

I alt 25 stemmeberettigede deltagere samt pressen.

Punkt 1

Valg af dirigent.

Peter Singers blev foreslået og valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt, elektronisk den 15. januar 2018
samt 2 gange i Læsø Posten. Da ingen i forsamlingen havde noget at indvende til dette, kunne
det konstateres, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

Punkt 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Formand Jan Rulle tog hul på en lidt anderledes beretning.
Bestyrelsens største udfordring p.t er samarbejdet mellem baneejeren og klubben, omkring
fornyelse af tillægget til den oprindelige tinglyste aftale. Bestyrelsen har uden held og med
adskillige forslag forsøgt siden august 2017 at få en aftale i stand omkring salg af greenfee
m.m. Dette betyder, at Læsø Seaside Golf Klub har set sig nødsaget til at opsige samarbejdet
med diverse overnatningssteder, Færgeselskabet Læsø og SGN, hvilket ikke er særligt
fremmende for klubbens/banens omdømme og virke.
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Efter generalforsamlingen, vil baneejeren på vegne af den nye bestyrelse blive orienteret om
konsekvenserne af det ikke eksisterende samarbejde.
Banen og herunder greens var meget tilfredsstillende indtil sidst på sommeren, her fik vi igen
et lille angreb af doller spot, men med ekstra gødning, prikning og vertikalskæring blev det
stoppet og greens var i efteråret noget bedre end året før.
Vi har i år brugt 100 tons dressand, mod tidligere ca. 30 tons, det vil fremadrettet være meget
positivt for greens, både hvad angår hastighed, angreb af forskellige svampe og give nogle
jævnere greens. Økonomisk kan dette gøres ved at producere dressandet lokalt i stedet for at
skulle have det fragtet til Læsø.
Vi nåede at få rykket propper op på greens, dybde lufte fairways og vinter klippe roughs og
natur plejeområder inden de to af greenkeeperne blev fyret. Der blev foretaget dybdeluftning
af greens i november, det er vigtigt dette sker, mens der fortsat er varme i luften.
De ændringer i plejeplanen for Læsø Seaside Golf banes greens, som blev omtalt sidste år, har
givet tilfredsstillende resultat og med to besøg af DGU’s banekonsulenter i 2017 forventer vi
en positiv udvikling/forbedring på hele banen i den kommende sæson.
Det store frivillige arbejde der udføres med bl.a. pasning af bunkers, rulning af greens,
græsslåning ved skilte m.m. gør, at personalet lettere kan passe banen, det siger vi tak for.
Greenkeeperen er i øjeblikket i gang med udtynding i banens bevoksning, noget for at give
mere lys og luft til arealer/områder med mos, nogle steder for at give en ”pænere” bane og
andre steder så det bliver lettere at finde bolden.
Baneudvalget og bestyrelsen har nogle ønsker vedrørende forbedringer på banen
•
•

Uddybning af grøft mellem fairway på hul 3 og 5
Uddybning og udvidelse af de fleste af banens søer, men i første omgang har vi fået
tilbud vedrørende søerne på hul 2 og 4.

Ved alle ændringer på banen forsøger baneudvalget og bestyrelsen, at få dette til at ske i
henhold til den målsætning og udviklingsplan der er udarbejdet for banen.
Vedr. Regionsgolf Senior: Læsø Seaside Golfklub er rykket op i A puljen og mødte her
Frederikshavn og Hirtshals. Det blev til en enkelt sejr, alt i alt nogle gode kampe, da der kun
var tre hold i puljen, var sikre på også at skulle spille i A rækken i 2018.
Begynderholdet har spillet 23 gange i sæson 2017. Fremmødet har i gennemsnit været 11
spillere og den 14. juni mødte hele 24 spillere op.
Den årlige begyndertur blev afholdt den 13. september og i alt 18 spillere drog afsted til
Sebber Kloster.
Vejret var desværre dårligt med regn, men det blev alligevel en fin tur med højt humør. Turen
blev afsluttet med en hyggelig middag bestående af dansk bøf med det hele i Sebber Klosters
klubhus.
Efter de officielle afslutningsmatch den 21. oktober rundede vi sæsonen af med lidt mad og
drikke samt præmieoverrækkelse – og vi er nu klar til en ny sæson.
Regionsgolf Danmark har haft deltagelse af Læsø Seaside Golfklubs Veteranhold VB1.
Holdet kom igennem med en rigtigt flot 4. plads – af 4 mulige, så der har ikke været noget at
prale af, men har haft nogle gode matcher mod Sæby, Hvide Klit og Frederikshavn.
Vi glæder os til i år, hvor vi er tilbage i VC2-gruppen, som måske ikke er så svær endda.
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2017 blev året, hvor Læsø Seaside Golf Klubs Elitehold spillede ”divisionsgolf” - 5. division.
Selverkendelse er en godt ting at have, nogle hold træner mere end andre, dog vandt Læsø
den sidste match og endte på 4. plads ud af 4 mulige.
Det kan konstateres, at alle hold savner ny tilgang.
I weekenden den 2. og 3. september afholdt Læsø Seaside Golfklub SLAGSPIL MESTERSKAB
2017. Vi sluttede med 22 tilmeldte og håber alle havde nogle gode dage.
Der blev spillet i 4 rækker og vinderne blev:
•

I Damerækken Maria Skovsgaard runner up blev Ilse Hesthaven.

•

I Herrerækken vandt Lars Skovsgaard, runner up blev Peder Bo Sørensen.

•

I Seniorrækken vandt Karsten Christiansen, runner up blev Ole Olsen.

•

I Veteranrækken vandt Tomas Höglund, runner up blev Tage Jensen.

Dette mesterskab er jo adgangsgivende til HULSPILS MESTERSKAB som blev afholdt i
weekenden den 23. og 24. september.
Desværre blev der kun spillet i 2 rækker, nemlig:
•
•

VETERANRÆKKEN med 8 spillere
HERRERÆKKEN med 6 spillere

I Veteranrækken vandt Tomas Höglund, runner up blev Tage Jensen
I Herrerækken vandt Dennis Rosenfeldt Jespersen, runner up blev Flemming Bertelsen.
Normalt hedder det, at der skal min. 4 deltager til pr. række før der spilles i en række i et
mesterskab. Denne regel overvejer bestyrelsen at fjerne inden næste års mesterskabs
turneringer.
Endvidere skulle vinderen af Læsø Cup 2017 have overbragt en pokal, men det kunne ikke
gøres uden vinderen fra 2016 først havde fået pokalen.
•

Vinder i 2016 blev Peder Bo Sørensen

•

Vinder i 2017 blev Bjarne Herskin.

Det sidste hængeparti ved præmieoverrækkelsen var vinderen af nærmest hullet hele ugen på
hul 1 i LÆSØ UGEN, nemlig Ole Olsen som fik fine præmier fra Østport / Sebago Østerby Havn
og Læsø Salt.
Og for at blive lidt ved LÆSØ UGEN. En helt igennem dejlig uge, hvor deltagerantallet efter dyk
i et par år med lavere antal deltagere bare vokser Læsø ugen: dejlig uge. Deltager lavest i
2015 og 2016, blev 2017 året der slog alle rekorder med i alt 383 deltagere, dejligt.
Arrangørerne er helt klar til at tage kampen op igen i 2018.
At vi her synes, at Læsø Seaside Golfklub er en lille klub, er vi vist de eneste der synes. Ser vi
på tallene fra DGU var der pr. 30.9.2017 i Danmark 151.243 personer, som havde et
medlemskab i en af de 190 danske golfklubber, her er Læsø er den 3. største klub med 1900
medlemmer, kun overgået af Smørum Golfklub der havde 2525 medlemmer og Hørsholm Golf
Klub der er listet med 2012 medlemmer.
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Jan Wiis Rulle afsluttede punktet et øjebliks stilhed for de medlemmer, der er gået bort i 2017.
bl.a. Læsø Seaside Golf Klubs bestyrelsesmedlem Flemming Holst Knudsen. Ære været deres
minde.
Dirigenten takkede formanden for beretningen.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3 regnskab. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Bent Hesthaven fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab for 2017. Der var ingen
spørgsmål / kommentarer til regnskabet.
Det reviderede regnskab 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4

Fremlæggelse af budget for det kommende år.

Bent Hesthaven gennemgik budget for 2018 til orientering, da bestyrelsen endnu ikke kender
/har forventninger til indtægter ved greenfee og udlejning af buggys er det lidt svært at spå
om et eventuelt over-/underskud for det kommende år.
Generalforsamlingen foreslog, at man hensatte midler i regnskabet for 2018 til juridisk bistand
som følge af uoverensstemmelser mellem Læsø Seaside Golfklub og baneejeren. Bestyrelsen
noterede sig dette.

Punkt 5

Fastsættelse af kontingent for 2019.

Bestyrelsens forslag til kontingent forhøjelser for 2019:
Seniorer fra
kr. 3.100 til kr. 3.300
Pensionister fra
kr. 2.200 til kr. 2.400
Long Distance fra
kr. 2.000 til kr. 2.200
Ægtepar fra
kr. 4.800 til kr. 5.200
Flex fra
kr.
695 til kr. 745
Ingen ændringer for børn, juniorer og ungdomsmedlemmer.
Bestyrelsen er af den overbevisning, at der ikke er nogen risiko for at lade prisen stige på
klubbens Flexmedlemskaber.
Generalforsamlingen vedtog disse forhøjelser.

Punkt 6

Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Til dette punkt havde bestyrelsen ingen forslag.
Derimod var der rettidigt indkommet et forslag om anlæggelse af en Petang bane i forbindelse
med klubhuset.
Da der skal indhentes accept fra baneejeren til etablering af en Petang bane, var
generalforsamlingen enig med bestyrelsen i, forslaget ikke udløste nogle jubelråb p.t. og
afvente at de overordnede opgaver mellem baneejer og klubben først blev løst.
det var en god ide at få løst de overordnede opgaver med baneejeren først.
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Punkt 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

På valg er: Ilse Hesthaven, Anne Trondal, Bent Hesthaven og Peder Bo Sørensen. Alle
modtager genvalg.
Til bestyrelsen blev Ilse Hesthaven, Anne Trondal, Bent Hesthaven og Peder Bo
Sørensen uden kampvalg genvalgt.

Punkt 8

Valg til suppleant til bestyrelsen.

På valg er Rene Rosenfeldt Jespersen.
Rene Rosenfeldt Jespersen blev genvalgt.

Punkt 9

Valg af fanebærere

Lars Rosenfeldt Jespersen og Peder Bo Sørensen blev genvalgt.

Punkt 10 Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er Peter Singers og suppleant Judith Christensen begge er villige til genvalg
Valgt blev Peter Singers og som suppleant Judith Christensen.

Punkt 11 Eventuelt.
Baneudvalget viste 2 små korte film fra Dansk Golf Union om bl.a. om en greenkeppers
arbejdsplads og en om hvordan et nedslagsmærke repareres korrekt. Alle opfordres til at se
disse små korte film.
https://www.danskgolfunion.dk/video/greenkeeper-etikette
https://www.danskgolfunion.dk/video/hvordan-repareres-et-nedslagsm%C3%A6rke
På grund af for meget sne og kulde udsættes arbejdsdagen lørdag den 17.3.18 indtil videre.
Det meddeles på hjemmesiden og facebook når en ny dato er fastsat.
Der mangler et par frivillige til at tage sig bunkerne på hul 18. Lars Rosenfeldt Jespersen
meldte sig.
Jan Rulle afsluttede generalforsamlingen med, at takke dirigenter for et godt ledet møde. Og
med at konstatere, at bestyrelsen fortrøstningsfuldt arbejder videre på at bibeholde golf på
Læsø på en golfbane i bedst mulig stand.
Tak for god ro og orden og kom godt hjem.

Dirigent Peter Singers:_______________________________________________
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