REFERAT

Bestyrelsesmøde den 12. september 2018 i klubhuset.
Til stede var: Jan Rulle, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, Anne Trondal, Kirsten Møller,
Ilse Hesthaven (ref.) og Lone Sørensen.
Dagsorden:
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra sidste referat.
Valg af ny kasserer.
Økonomi (fra nuværende kasserer).
Ny aftale med baneejer.
Nyt fra udvalgene
Næste møde
Eventuelt.

Punkt 1.
Godkendelse ad referat:
Referat godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2.
Ny kasserer:
Punktet blev udsat med henblik på en afklaring af klubsekretærens arbejdsopgaver.
Der var forslag om hjælp til bogføring eller, at bestyrelsen på skift varetager en månedlig
arbejdsdag
på kontoret således, at sekretæren kan bogføre i fred og ro.
Punkt 3.
Økonomi:
Det budgetterede overskud på ca. 20.000 ser p.t. ud til at blive ca. 46.000. Der planlægges at
afholde en match, for de der i årets løb har ydet en frivillig indsats for klubben. (BH)
Der bliver også en udgift i forbindelse med Brian Oswalds besøg i oktober, hvor han skal
undervise bestyrelse og efterfølgende medlemmer om de nye regler for 2019.
Punkt 4.
Ny aftale ned baneejer:
Intet nyt. Det er baneejeren, der skal indkalde til møde inden udgangen af september 2018.
Punkt 5.
Baneudvalget:
Udvalget orienterede om, at der er ofret en del arbejdskraft på at fjerne siv og dunhammere
ved hul 6. Man er i gang med eftersåning af greens og teesteder, i den forbindelse overvejer
man at tage greenen på hul 3 ud af spil således, at der spilles til midlertidig green. En stor part
af greenkeepernes maskiner var kun lejet til 1.9.18, så man afventer nu udspil fra ejeren. Det
går godt med den person, som man har i arbejdsprøvning.
Juniorudvalget:
Der har i sæsonen deltaget 15 – 16 børn og fungerer rigtig godt.
Begynderudvalget:
Begynderne m.fl. (23 i alt) var på tur til Hvide Klit og havde en rigtig fin dag.
Husudvalget:
Der er stadig problemer med af på spillerne til at rydde op efter sig, men megen ros for
restauringen af udemøblerne.
Der skal laves et system til nøgleudlevering.
Læsø Seaside Golf Klub
Professor Johansensvej 2, 9940 Læsø Tlf. +45 98498400
www.laesoe-golfklub.dk – post@laesoe-golfklub.dk
www.facebook.com/Laesoegolfklub/

Matchudvalget:
Når næste matchprogram planlægges, skal der lægges vægt på, at eventuelle matchleder og
sponsorer giver tilsagn om deltagelse. Midsommermatchen udgår af programmet.
Der skal til næste møde laves et oplæg til regler for afvikling ag klubmesterskaberne til
beslutning.
Punkt 6.
Næste møde:
30. november på Rullegårdsvej 28.
Punk7.
Eventuelt:
DGU har opfordret til en lokalregel vedr. drop på fairway med 2 straffeslag ved Out of bounds
og bortkommet bold i rough, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Læsø den 12. september 2018

Jan Rulle

Peder Bo Sørensen

Ilse Hesthaven (ref)

Bent Hesthaven

Anne Trondal

Lone Sørensen

Kirsten Møller

Læsø Seaside Golf Klub
Professor Johansensvej 2, 9940 Læsø Tlf. +45 98498400
www.laesoe-golfklub.dk – post@laesoe-golfklub.dk
www.facebook.com/Laesoegolfklub/

