REFERAT
Bestyrelsesmøde den 30. november 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.
Nye Investeringer. Driving Range osv.
Budget 2019 herunder Greenfee 2019.
Kontingent 2020.
Matchkalenderen 2019.
Generalforsamling.
Lokalregler.
Klubmesterskaber.
Nyt fra udvalgene.
Næste møde.
Eventuelt.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Intet at bemærke, referatet blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2.

Økonomi.

Efter gennemgang af det foreløbige regnskab 2018 drøftede bestyrelsen, hvordan nogle af
klubbens midler kunne investeres, så de gav udbytte. BH orienterede om information fra en
investeringsrådgiver, der foreslog at investere i ”Fonde”, som har en forholdsvis lille risiko.
Det er et godt tidspunkt lige nu at investere.
Bestyrelsen enedes om at afvente og eventuelt fremlægge det til generalforsamlingen.

Punkt 3.

Nye Investeringer. Driving Range osv.

På baggrund af de store udgifter til mønter til boldautomaten på driving rangen, drøftede
bestyrelsen flere forslag til et nyt system og enedes om, at investere i et system fra Hauna
Golf, hvor der i kortet fra Læsø Færgen ”Ø-kortet” kan indsættes en chip til boldautomaten.
På sigt kan kortet også bruges som nøgle f.eks. til bagrummene.
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Yderligere er der behov for nye bakker til træningsboldene, samt et par nye måtter, hvilket
indkøbes.
Colin Smith har et ønske om nye bolde til driving rangen, hvilket bestyrelsen enedes om at
bestille, i den forbindelse søges Nordjyske Bank om at blive hovedsponsor for driving rangen
de næste 3 år (JR).
Endelige besluttede bestyrelsen om at investere i et Probox system til buggynøgler. Der
bestilles 2 bokse med i alt 16 rum, da der kan købes andet f.eks. kort til bolde via Proboksen.

Punkt 4.

Budget 2019 herunder Greenfee 2019.

Budget for 2019 blev uddelt og gennemgået.
Da det allerede nu er klart, at Læsø Seaside Golfklub skal stå for salg af greenfee i 2019
deltager klubben i messen Ferie for alle i Herning i 2019, samt på grund af banens tilstand,
enedes bestyrelsen om at nedsætte greenfee til kr. 300,00 med virkning fra 1. januar 2019.
Dette er indarbejdet i Budget 2019.
Bestyrelsen accepterede Budget 2019.

Punkt 5.

Kontingent 2020.

Da bestyrelsen allerede på Generalforsamling i 2018 orienterede om udfasningen af
kategorierne pensionist og ægtepar, foreslår bestyrelsen på kommende generalforsamling,
følgende kontingentsatser for 2020:
For
For
For
For

seniorer fra kr. 3.300,00 til kr. 3.400,00.
pensionister fra kr. 2.400,00 til kr. 2.600,00.
Long Distance fra kr. 2.200,00 til kr. 2.500. Fra 2019 er der frie bolde på driving rang.
ægtepar fra kr. 5.200,00 til kr. 5.600,00.

For flexmedlemmer, børn, juniorer og ungdoms medlemmer foreslås kontingentsatser
bibeholdt som:
Flexmedlem kr. 745,00
Børn kr. 150,00
Juniorer kr. 400,00
Ungdomsmedlemmer kr. 1.200,00
For børn og juniorer med fast bopæl på Læsø er der kontingentfrihed.
For personer med egen golf bil, skal der pr. person betale kr. 1.000,00 for at bruge egen bil på
banen, da klubben jo går glip af en indtægt. Dette opkræves sammen med kontingentet.

Punkt 6.

Matchkalenderen 2019.

Bestyrelsen drøftede det uddelte forslag til matchkalenderen. Med få ændringer blev
kalenderen godkendt. Den vil blive lagt på hjemmesiden snarest.
Der var bred enighed om, at sponsorer til matcherne skal inddrages mere i den enkelte match,
f.eks. stå for præmieuddelingen.
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Samtidig enedes bestyrelsen om, at det vil være en god ide at lave en ”Company” dag for
sponsorer, hvis ikke sponsoreren, har nogle golfspillende medarbejdere, så en
introduktionsdag med Colin Smith. I brevet skal det også fremgå, at såfremt sponsoren ikke
har tilkendegivet andet, er de selvskrevne til at være sponsorer i efterfølgende års match.
Der skal også sendes et takkebrev til matchlederne for deres indsats.
Læsø Seaside Golfklub deltager ikke i Regionsmesterskaberne 2019.
Læsøugen er foreløbig som den plejer, bortset fra fredagens dame/herredag, hvor der som
ønsket også skal være gunstart.
I øvrigt er der kommet et ønske om at lave 9 hullers match. Matchledelsen i Læsø Ugen
overvejer om det kan lade sig gøre.
Proens match skal sponsormæssigt sælges til sponsor (leverandør).
Og igen skal det indskærpes matchdeltagere at torsdag før en match er sidste tilmeldingsfrist.

Punkt 7.

Generalforsamling.

Generalforsamling 2019 afholdes lørdag den 9.3.2019 kl. 12.00, hvor klubben er vært ved en
let frokost. Selve generalforsamlingen starter kl. 13.00.
På valg til dette års generalforsamling er Lone Sørensen, Kirsten Møller og Jan Rulle. Alle 3
modtager genvalg.

Punkt 8.

Lokalregler.

Bestyrelsen fik uddelt forslag til nye lokalregler udarbejdet i forhold til nyt regelsystem fra
DGU. BH orienterede om diverse ændringer.
Bestyrelsen vedtog ændringerne. Da reglerne er udarbejdet efter DGU’s direktiver skal de ikke
godkendes af DGU.
Efterfølgende er de nye lokalregler lagt på hjemmeside og ophængt i klubhuset.

Punkt 9.

Klubmesterskaber.

PT. hedder det, at der minimun skal være 4 deltager i en række for gennemførelse af
slagspilmesterskab. Den regel vil JR gerne have ændret. Idet han mener, at hvis kun en stiller
op i en række, må man tænke det sådan, at andre ikke mener de er værdige modstandere, og
så er vedkommende klubben en værdig klubmester.
I den forbindelse kan en spiller med dispensation til at spille i en anden række end, den man
hører til, ikke vinde rækken uden kamp.
Slagspilmesterskabet kvalificerer til hulspilsmesterskabet, her tages nu, de 4 bedste fra
slagspil, men hvis man tager de 8 bedste, skal der ikke spilles 2 x 18 huller på 1. dagen.
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Et andet forslag er at alle mesterskabsmatcher undtagen finalen afvikles over 9 huller.
De der vinder den indledende runde, spiller yderligere 9 huller lørdag og vinderne herfra spille
igen 18 huller søndag.
Der arbejdes videre på en løsning til afvikling af slagspilsmesterskaberne, evt. som et
puljespil.

Punkt 10.

Nyt fra udvalgene.

Baneudvalget: Der er foretaget diverse fældninger på banen som almindeligt
banevedligehold.
Da banen ikke råder over funktionsdygtige maskiner, har klubben/baneudvalget lejet en
traktor, så der kunne blive sprøjtet og dybde luftet på greens. Der skal gerne sprøjtes igen i
december, i den forbindelse og generelt vedrørende vedligeholdelse af banen, skal der sendes
en skrivelse til baneejer.
Ingen udvalg har yderligere til punkt 10

Punkt 11.

Næste møde

Næste møde afholdes den 13.2.2019 kl. 19:00 på Rullegårdsvej.

Punkt 12.

Eventuelt

Den 28. april 2019 afholder Hjerteforeningen indsamling. Hvis Læsø Seaside Golfklub kan stille
15 medlemmer som indsamlere, udløser det en gratis hjertestarter.
Trygfonden er også ansøgt om en hjertestarter.
Hjerteforeningen, ældresagen og diabetesforeningen har i andre klubber været sammen på en
motionstur på banen, gå banen og putte på greens. Det kunne være en god ide på Læsø også.

071218/gh

Læsø, den 10. december 2018.
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