REFERAT
Bestyrelsesmøde den 27. maj 2019 på Margrete Læsø.
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.
Orientering vedr. baneejer.
Budget for banedrift.
Ansættelse af chefgreenkeeper.
Skilte på banen og sponsorer.
Orienterende mail til medlemmer.
Nyt fra udvalgene.
Næste møde.
Eventuelt.
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referater blev godkendt og underskrevet, uden bemærkninger.
Punkt 2.

Økonomi.

Bent Hesthaven gennemgik de faktiske tal fra regnskabet pr. 30.04.2019.
Der er en nedgang i fleksmedlemmer, intet foruroligende, da der dagligt
kommer nye til.
Punkt 3. Orientering vedr. baneejer.
Der er intet at orientere om, da der intet nyt er. Bestyrelsen afventer
situationen.
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Punkt 4. Budget for banedrift.
Bent Hesthaven gennemgik udgifter, nuværende og fremtidige.
Det bliver muligvis nødvendig også at erstatte den teested klipper der stod, da
den ikke vil starte. Mekanikeren kommer og kigger på den.
Punkt 5. Ansættelse af Chefgreenkeeper.
Forretningsudvalget har d.d. haft møde med de ansatte i maskinhuset og
forklaret forudsætningerne for at ansætte en chefgreenkeeper resten af året.
Efter Dansk Golf Union har offentliggjort via sine kanaler, at Læsø Seaside Golf
Klub havde brug for en midlertidig greenkeeper er der kommet 4
henvendelser.
Forretningsudvalget har holdt møder med div. ansøgere og har besluttet at
ansætte Thorbjørn Ravn på fuld tid. Thorbjørn Ravn flytter til Læsø og starter
den 3.6.2019.
Punkt 6. Skilte på banen og sponsorer.
Jan Rulle arbejder videre med at få Læsø Seaside Golf Klubs nye
hovedsponsoraftale helt på plads med Nordjyske Bank. Yderligere mangler der
et ur på Drivingrangen som Nordjyske Bank er sponsor for. Jan Rulle taler med
Nordjyske Bank om et ur.
Bestyrelsen drøftede oplægget til nye skilte (præsenteret på
generalforsamlingen) på banen. Der er indhentet et nyt tilbud fra en lokal
tømrer, som kan producere rammerne bedre og lidt billigere end det første
tilbud, hvilket bestyrelsen enedes om at acceptere.
På skiltene bliver der udover plads til baneguiden på de enkelte huller også
plads til en sponsor.
I den forbindelse har Bent Hesthaven revideret de tidligere udarbejdede
sponsoraftaler, som nu ligger klar til at sende/aflevere til interesserede
sponsorer.
Punkt 7. Orienterende mail til medlemmer.
På baggrund af alle de rygter, der florerer omkring Læsø Seaside Golf Hotel og
Læsø Seaside Golf Klub, anser bestyrelsen at det er vigtigt at få informeret
medlemmerne om facts. Bent Hesthaven havde udarbejdet et oplæg som
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bestyrelsen drøftede og kommenterede. Man enedes om at essensen i
oplægget var korrekt. Ilse Hesthaven og Gitte Høgh retter i samarbejde til, så
orienteringen kan udsendes.
Punkt 8. Nyt fra udvalgene.
Begynderudvalget: Det går ufatteligt godt på begynderdagene, her er
mellem 10 – 25 deltagere, men der skal findes nogle flere helt nye. Inviter din
bedste ven, din nabo eller ? med.
Det skal dog indskærpes til begynderne, at hul 9 skal være tomt, hvis man vil
slå ud fra hul 10.
Diabetesforeningen, hjerteforeningen og ældrerådet skal inviteres til at gå en
tur rundt banen og kun putte på hullerne. Lone Sørensen kontakter
ældrerådet. Kirsten Møller diabetes- og hjerteforeningen og sammen finder de
en dag.
Ivan Kristensen har fået overrakt den pokal, han gjorde sig fortjent til på
begyndernes tur i efteråret.
Juniorudvalget: Det kører bare på skinner. 17 deltager i undervisningen. Det
er mange i forhold til hvad klubben råder over at udstyr. Lone Sørensen
udarbejder en liste over, hvad der skal indkøbes.
Der er lidt problemer med at have alle disse børn i privatbilerne. Derfor
kontakter Peder Bo Sørensen Læsø Taxi og får et til om kørsel resten af
sæsonen.
Klubhusudvalget: Et par vildt energiske medlemmer har sat køleskab op på
en sokkel, luget ukrudt på hele terrassen, flyttet møbler, plantet kummer til og
malet en plade i klubhuset. Udvalget og resten af bestyrelsen er dybt
taknemmelige.
Vindue i døren til gammelt kontor skal blændes.
Baneudvalget: Der er sat skraldespande og flaske/dåsespande op på alle
huller. Det opfordres til, at man er opmærksom på, hvilken spande der er til
hvad.
I forbindelse med fældning/kørsel, er der desværre gået et egetræ til hos en af
naboerne, som Læsø Seaside Golf Klub erstatter.
Banen er alt i alt fin for årstiden og arbejdsbetingelserne og inde i en god
udvikling.
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Matchudvalget: Bestyrelsesmedlemmerne byder ind med dage, hvor de kan
hjælpe i Læsøugen.
Lørdag til parmatchen overtager Susanne og Leif Christensen, 2. del af
turneringen.
Punkt 9. Næste møde.
FU-udvalget fungerer rigtigt godt. Der opfordres til, at bestyrelsens øvrige
medlemmer kommer med indsigelser, hvis de mener de får for lidt information
Det understreges, at hvis der opstår nye situationer bliver der indkaldt til
møde.
Næste møde planlægges afholdt midt i august.
Punkt 10. Eventuelt.
Vi har igen fået afslag på en hjertestarter fra Trygfonden, der ansøges igen.
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Læsø, den 30. maj 2019.
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