REFERAT
Bestyrelsesmøde den 12. februar 2020 hos Ilse & Bent Hesthaven.
Til stede var: Jan Rulle, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, Ilse Hesthaven,
Lone Sørensen, Anne Trondal, Kirsten Møller og Gitte Høgh (ref.).
Dagsorden:
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Punkt 1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Økonomi – gennemgang af regnskab for 2019.
Budget 2020.
SGN (greenfee aftaler).
Kronisk syge på golfbanen (Kirsten Møller).
Markedsføring.
Generalforsamling den 7. marts 2020.
Ferie for alle i Herning.
Nyt fra udvalgene.
Næste møde.
Eventuelt.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra møde den 6.1.2020 blev godkendt uden yderligere kommentarer.
Punkt 2.

Økonomi – gennemgang af regnskab for 2019.

Bent Hesthaven gennemgik regnskab 2019 punkt for punkt. Det har ikke været
omkostningsfrit for Læsø Seaside Golfklub, at være den der stod for driften af
golfbanen i 2019, derfor ender regnskabet med et underskud kr. 85.000.
Regnskab 2019 blev godkendt af hele bestyrelsen og underskrevet af alle. Det
kan nu afleveres til revisorerne.
Punkt 3.

Budget 2020.

Bent Hesthaven gennemgik budget for 2020.
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Nedgangen af medlemmer i næsten alle kategorier er lidt skræmmende, da vi i
2019 havde et stort antal lokale børn/juniorer, vil det være nærliggende, at
der gøres en indsats for at gøre deres forældre interesseret i golf, på den måde
kan antallet af seniormedlemmer eventuelt øges og det har klubben brug for.
Det øvrige budget, samt banebudgettet blev gennemgået. Bestyrelsen enedes
om at med få justeringer, er budgettet for 2020 er realistisk.
Punkt 4.

SGN (greenfee aftaler).

Som fortsættelse af dette punkt på sidste bestyrelsesmøde, enedes
bestyrelsen om, at Læsø Seaside Golfklub, deltager i ½-greenfeeordningen og
SGN-samarbejdet i 2020, under forudsætning af:
•
•

At det kun er medlemmer fra de klubber, som har tilsluttet sig ½greenfeeordningen, der kan spille på samme vilkår hos os.
At øvrige klubber spiller til 250 kr.

Dette skal tages op igen sidst på året.
Der afholdes nyt SGN-møde den 24.2.2020 Ilse og Bent Hesthaven deltager.
Punkt 5.

Kronisk syge på golfbanen (Kirsten Møller).

Friluftrådet har bevilget et stort beløb til ’Golf og Diabetes’ og udvider
samarbejdet med sundhedscentrene i 2020, det betyder, at f.eks. Kræftens
Bekæmpelse også kan deltage.
Konkret for Læsø Seaside Golfklub betyder det, at vi nu har mulighed for at
samarbejde med Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Kræftens
bekæmpelses lokalforeninger på Læsø og søge om bl.a. rådgivning og
markedsføring af en Temadag på Golfbanen.
Kirsten Møller og Susanne Christiansen, vil være primusmotor for dette og
inddrage kommunens sundhedskoordinator i projektet.
Tanken er en ”gåtur” over ni huller uden golfudstyr, men med putters.
Efterfølgende er der mulighed for en orienterende lektion af Colin Smith.
Kirsten Møller arbejder videre med planlægningen og datoen den 1.4.2020 blev
nævnt som mulig.
Punkt 6.

Markedsføring.

Alle sejl er sat til mersalg af Greenfee i år. Der er indkøbt diverse
messeinventar og annoncering. Golfavisen har i forbindelse med tegning af
annonce i det netop udkomne nr. af avisen, givet Læsø Seaside Golfklub et
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tilbud besøg og ny annonce når situationen omkring salg af banen er en
realitet.
Yderligere er der indgået aftaler, hvor golf indgår, med forskellige
samarbejdspartnere der kan sælges på messen Ferie For Alle i Herning.
Bosætningskonsulenten Stina Andersen, er blevet kontaktet og vil gerne
hjælpe med en bedre markedsføring på offentlige medier.
Vedr. SPONSORER. Bent Hesthaven, har lidt svært ved at sælge de sidste 8
huller, så der kan komme en sponsor på hvert hul. Såfremt nogen er
interesseret, kan henvendelse ske til Bent Hesthaven eller kontoret.
Derimod har vi modtaget tilkendegivelse fra en lokal erhvervsdrivende, til et
hovedsponsorat.
Vi HAR en sponsor til Next tee skilte, rammerne er lavet og der vil nu blive sat
gang i produktionen at selve skiltene.
Punkt 7.

Generalforsamling den 7. marts 2020.

Anne Trondal genopstiller ikke til årets generalforsamling. Yderligere er Ilse
Hesthaven, Bent Hesthaven og Peder Bo Sørensen på valg.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag fra medlemmer, der skal drøftes
på generalforsamlingen.
Der vil ikke blive afholdt konstituerende bestyrelsesmøde direkte efter
generalforsamlingen, men dato for mødet vil blive aftalt her.
De enkelte udvalg opfordres til at sende materiale til formanden vedrørende
beretning.
Opgaver i forbindelse med generalforsamlingen blev fordelt. Alle mødes kl.
11:00.
Punkt 8.

Ferie for alle i Herning.

Bemandingen på messen er fredag Ilse og Bent Hesthaven. Lørdag/søndag
Margit og Jan Rulle, Peder Bo Sørensen og søndag Lone og Johnny Sørensen.
Punkt 9.

Nyt fra udvalgene.

Baneudvalget: Der arbejdes med vintersysler som grøfteoprensning
/udvidelse af disse, fældning/udtynding af træer og efterfølgende rensning af
rødder på disse områder af banen. I den forbindelse er der fundet rigtigt
mange drivingrange bolde på banen. Det er bortvisningsgrund at spille med
disse på banen. Der skal laves skilte omkring dette på svensk, norsk, engelsk
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og ikke mindst tysk. Det danske hænger allerede på opslagstavlen i klubhuset
og på drivingrange.
Ingen andre udvalg, havde noget til referatet.
Punkt 10.

Næste møde.

Punktet udsættes til efter generalforsamlingen.
Punkt 11.

Eventuelt.

Kirsten Møller foreslog at, Læsø Seaside Golfklub takkede ja, til et gratis
hjertestarter kursus, hvor man kan lære, hvordan en hjertestarter virker og fungerer.
Kurset tager kun 30 minutter, og så er alle klædt godt på til at kunne gøre en forskel.
Det blev foreslået, at et sådant lynkursus skal ligge i forbindelse med afslutning af en
match, hvor der er der flest mulige mennesker i klubben. Kirsten Møller kontakter den
lokale afdeling af Hjerteforeningen og aftaler en dag.
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