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I alt 37 deltagere, heraf 35 stemmeberettigede, 1 fuldmagt samt pressen.
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Punkt 1.

Valg af dirigent.

Peter Singers blev foreslået og valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt elektronisk den 30.
januar 2020 samt den 19. februar 2020 i Læsø Posten, altså med 14 dages varsel,
som foreskrevet i klubbens vedtægter. Da ingen i forsamlingen havde noget at
indvende til dette, kunne det konstateres, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Punkt 2.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Årsberetning 2019 af Jan Wiis Rulle
Vores golfklub har, siden Bo Berglin købte banen i 1997, skulle drives i en eller anden form for samarbejde
imellem os og Læsø Golfhotel, dette er trods alt lykkedes med et fornuftigt resultat for klubben i de fleste år.
I den tillægsaftale til overenskomsten vi lavede med baneejer i 2018, gældendende for 2018 & 2019, stod
der, at denne skulle genforhandles inden udgangen af september 2018, dette ønskede ejer ikke. Vi havde
håbet at blive inviteret til forhandlinger, så vi kunne se frem til ”en fornuftig start” på året, men allerede i
efteråret 2018 blev vi noget nervøse, renoveringen og nybygning af huse var stoppet, maskinerne til drift af
banen blev afhentet, da lejen ikke var betalt. Vi forsøgte mange gange at komme i dialog med ejer, men
uden resultat, så sidst i marts rekvirerede vi igennem DGU deres banekonsulent til at udarbejde en rapport,
denne rapport var enige med os i, at banen ikke kunne blive klar til aftalt tid, hvis ikke der blev gjort noget,
så sammen med den tinglyste overenskomst fra 1997, var dette nok til at vi kunne overtage driften og sikre
at vi havde en bane at spille på i 2019.
At dette er lykkedes er kun sket på baggrund at den gældende overenskomst som den daværende bestyrelse
i klubben med stor snilde fik lavet, den tidligere ejer Læsø Golf Fond underskrev den og lod den tinglyse som
førsteprioritet på matriklen hvorpå banen ligger, inden salget til Bo Berglin. På den måde er klubbens
eksistens på banen sikret frem til 2090 selv om ejer, som nu er gået konkurs, vil en ny ejer skulle overtage
denne prioritet, når et eventuelt køb af banen er en realitet. Der er desværre andre følger af konkursen, som
vi ikke helt har styr på, som fx problemet med at golfspillere, der følger med i dagspressen har fået det
indtryk, at vi som klub er gået konkurs er nok en større udfordring end vi ønsker at se det, selv om vi har lagt
mange kræfter i at fortælle at klubben ikke har økonomiske problemer, er der desværre mange, der ikke kan
adskille Læsø Seaside Golfklub og Læsø Golfhotel og desværre er dette gældende både på øen og i resten af
Danmark
I lige så lang tid som jeg har været en del af vores golfklub, har vi hvert år præsteret et lille overskud på
årets regnskab, med den klare hensigt at oparbejde en lille buffer til brug, hvis baneejer ikke længere ville
eller kunne leve op til sine forpligtigelser i henhold til overenskomsten, så kunne klubben klare sig, selv om vi
var nødt til at overtage driften af banen. Årets udgifter til pleje af banen har været noget over det, vi skulle
betale i til ejer. Beløbet forsøgte vi i efteråret at inddrive os ejer, men da dette ikke lykkedes, har vi
efterfølgende anmeldt det i konkurs boet, dog uden vi forventer, det bliver betalt. Dette samt et nødvendigt
køb af maskiner til banen, har flyttet lidt rundt på pengene i klubkassen, hvilket i hører nærmere om senere.
Bestyrelsen har i enighed besluttet at afgive et bud på at købe banen tilbage til klubben af konkursboet
igennem kurator. Interessenterne har dog ikke ønsket at dele boet op, og vi er derfor ikke i reelle
forhandlinger. Vi har dog givet kurator lov til at gøre andre eventuelle købere opmærksom på vores bud,
hvis nogen skulle være interesseret i et videresalg for kun at koncentrere sig om hoteldrift.
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Beretning plejer at vedrøre det år, der er gået, men vi vil også give lidt orientering vedrørende 2020. Vi har
en skriftlig aftale med kurator om, at det er klubben, der driver banen i indeværende år og denne aftale skal
genforhandles i september.
Vi står ligesom resten af Læsø overfor udfordringen i, at alderen stiger i vores faste medlemsskare, dermed
ikke sagt at nogle medlemmer er vigtigere end andre, men blot, at den fremtidige drift af klubben bliver
vanskeliggjort, hvis ikke vi også får yngre læsøboere til at spille golf, eller hvervet flere af den ældre del af
øens befolkning til klubben og arbejdet i og omkring den. Vi er på nuværende nede på 88 senior
medlemmer, som er medlemmer imellem 25 og 65 år, dertil kommer der naturligvis et antal i samme alder,
der er medlem under medlemsgruppen ægtepar, så alt i alt er der 107 medlemmer i denne aldersgruppe.
Skal vi have ændret dette billede har vi brug for jeres hjælp, vi skal have fundet de personer ude på øen, der
har en golfer gemt i maven, og her er det vigtigt at påpege at de sikkert ikke ved det, men hvordan får vi fat
i dem. For at trække en gammel kæphest lidt frem igen, så er det meget vigtigt at klubbens nuværende
medlemmer deltager aktivt, ved fx at invitere familiemedlemmer, venner, naboer, kollegaer osv. med i
klubben så de kan se hvad det at spille golf indeholder og hvorfor i kan bruge ”SÅ” meget tid på denne sport
og især værdien af hul 19

Hvordan vi markedsfører klubben og banen overfor greenfee gæster er et spørgsmål om, hvor meget vi vil
satse rent økonomisk på dette, hvis vi skal trække gæster til øen for at spille golf, er vi utrolig afhængige af
Færgeselskabet og hvor villige de er til at give gode tilbud på overfarten, ikke at færgen skal have skyld for
ikke at ville lave aftaler, for det vil de gerne, men kun for at fastslå vigtigheden af, at alle bidrager til at få så
mange gæster til at tage turen til Læsø som muligt. Golfklubben deltog i 2019 i øens messe delegation ved Ferie for alle messen - sammen med andre super energiske ø-entusiaster - og fik egentlig et godt resultat
med hjem i form af et salg af 50 ture til øen og vores dejlige bane for 2 personer. Et resultat der, når det
gøres op i brugt tid osv., var hæderligt. Vi har siden været afsted igen i 2020 men desværre ikke med samme
resultat, idet der i år kun blev til et salg på 8 ture, hvilket slet ikke står mål med den brugte tid. Egentlig tog
vi afsted med en god fornemmelse og mente at vi havde et godt tilbud at sælge, men desværre må vi nu
erkende at vi ikke kunne sælge et ferieprodukt på en feriemesse der ikke gælder i ferien!!!! Vores
messetilbud var i år påført en begrænsning fra Færgeselskabets side ved ikke at gælde i højsæsonen og
dette gjorde det desværre næsten umuligt at sælge. Vi håber dog at der kommer et resultat ud af vores
samtaler med mere end 250 potentielle og interesserede gæster i løbet af weekenden.

Uge 30 var igen i år et tilløbsstykke med rekord deltagelse og der skal herfra lyde et stort TAK til alle der er
med til at holde gang i hjulende under denne uge, hermed menes Sponsorer, klubbens personale, frivillige
hjælpere, deltagere og alles gode humør.

Juniorafdelingen gør det fantastisk godt, de har fået super godt fat i skolebørnene og er med 20 børn ved at
være så mange at det tidsmæssigt er en udfordring for Colin at nå rundt til alle ved juniortræningen, selvom
udvalget arbejder hårdt og har opbakning fra frivillige kunne de godt bruge flere til at hjælpe med fx at tage
børnene med på banen så de bliver introduceret for spil og alm regler. Som en følge af succesen har
bestyrelsen valgt at investere lidt midler i udstyr til børnene, så alle har en bag med navn på, for dermed at
få ejerskab til grejet og have det samme hver gang, alt sammen for at sikre at de bedst muligt kommer
videre i golfens verden.
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Med baggrund i Bestyrelsens beslutning om at overtage driften af banen genansatte Baneudvalget de 2
greenkeeper assistenter som også var ansat af baneejer og opslog en stilling som chefgreenkeeper til snarlig
ansættelse. Der var fire ansøgere, og om det var et dygtigt ansættelsesudvalg eller vi bare var heldige er
uvist, men med Thorbjørns start 1. juni og den stand han har bragt banen i, på den tid han har haft til
rådighed, er fantastisk. Vi har siden han kom og fortsatte det arbejde som de 2 assistenter havde påbegyndt
haft gode greens, selv igennem vinteren har de været en fornøjelse at spille på.
Vi brugte i efteråret en del penge på eftersåning af alle fairways og med et godt efterår og en meget mild
vinter, forventer vi igen at kunne tilbyde vores gæster gode fairways, vi skulle i hvert til fælde gerne få en
mærkbar forbedring, efter de sidste års meget tørre somre som tog hårdt på dem.
Thorbjørn fik i løbet af sommeren styr på de fleste greens med hensyn til svamp osv. dog viste green på hul
17 sig at være lidt vanskelig at få til at rette sig i forhold til de andre, og han var overbevist om at dette
skylles at den lå for meget i læ for vind og sol. Derfor besluttede vi at rydde kraftigt op i trægruppen vest for
greenen og det viste sig, at der var frivillig arbejdskraft, der gerne ville påtage sig opgaven, således at
klubbens eneste udgift til projektet var til stubfræseren. På hul 14 er der fjernet lidt træer og buske ud mod
vandet og også dette er løst ved frivilligt arbejde, dejligt at sådanne opgaver kan løses på denne måde. Tak
for det.
Vi har i årets løb brugt brak pudseren til områder, der krævede lidt kraftigere værktøj på grund af
træer/buske og højt græs, her og nu får vi et godt resultat, men der går lidt tid, inden det igen bliver pænt.
Efterfølgende er det meget lettere at vedligeholde.
Efter at vi var sikre på at aftalen med kurator var i hus, har vi forlænget ansættelsen af Thorbjørn som
chefgreenkeeper og vi har ligeledes ”genansat” greenkeeper assistenterne Tommy og Robert. Vi håber de er
fuldt beskæftiget med græsslåning og pleje af greens og teesteder, derfor vil vi fortsat gerne have lidt
frivilligt hjælp til små opgaver. Tanken var at oprette et onsdag formiddags hold, hvor man kommer hvis
man kan og har lyst, de forefaldne opgaver fordeler vi så i fællesskab ud fra hvad den enkelte selv ønsker og
magter.
Eliteholdet er efterhånden ved at være præget af den almindelige tendens i ø-samfundet hvor alderen
begynder at trykke, faktisk er holdet sammensat af 1 der kunne spille veteran, 2 der kunne spille på
seniorholdet, men heldigvis også 5 mand i den rigtige aldersgruppe deriblandt 2 yngre spillere. Holdet
klarere sig fint i landets laveste række hvor spillernes træningsindsats passer til de modstandere de bliver
sat overfor.
Senior holdet spillede igen i pulje A mod Frederikshavn, Ørnehøj og Dronninglund og sluttede på en flot
andenplads. Gregers og Karsten har stået for afvikling af disse kampe, men har ønsket at blive afløst for
2020, de vil gerne spille, men har ikke den fornødne tid til planlægning, her arbejder vi på at finde en eller to
afløsere. Med en flot andenplads skal holdet også i 2020 spille i pulje A, her bliver modstanderne hold fra
Frederikshavn, Ørnehøj og Brønderslev.
Veteranholdet der spillede mod Hjørring, Dronninglund og Løkken opnåede ligeledes en flot andenplads og
skal i 2020 spille mod Frederikshavn, Dronninglund og Hals og her står Ilse for tilrettelæggelse af
kampdatoer, Steen og Anne for holdopstilling m.m.
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Der var igen et dejligt stort fremmøde til den årlige klargørings-/arbejdsdag og vi nåede alt det,
husudvalget havde planlagt, mange tak for hjælpen. Husudvalget og dermed bestyrelsen glæder sig over at
der igen i år har været hjælp fra mange frivillige både til de opgaver vi har aftalt, men det er også glædeligt
at se opgaver blive løst på eget initiativ – der skal lyde en stor tak til alle der lægger deres tid i frivilligt
arbejde for klubben, vi skal så her beklage at vi ikke nåede at få afviklet den aftalte frivillige match med
efterfølgende spisning – det er jeg sikker på ikke sker igen i år.
Vi har i 2019 spillet efter nye regler og på de fleste områder mere enkle regler, vi havde et kursus i efteråret
med Brian og lidt opfølgning inden de første matcher, i det store og hele er det forløbet meget
tilfredsstillende.
De nye handicapregler, som skulle være indført fra 2020 er blevet udskudt til 2021. Danmark ønskede ikke
at være prøveområde, men DGU opfordrer til i indeværende år at indlevere så mange scorekort, som muligt,
så der er et bedre grundlag, når de nye handicapregler starter fra 1. januar. Husk, at I selv skal
indrapportere jeres scorekort og husk også at godkende dem i var markør på – så får udvalget mindre
arbejde og der er nok bl.a. med glemte godkendelser.
Debat om formandens beretning:
Der blev stillet spørgsmål til rengøringen i og omkring klubhuset. Dertil svarede Jan
Wiis Rulle, at det påhviler baneejeren, men da denne ikke har opfyldt dette de sidste
3 år, har det har været en balancegang i forhold til ressourcer samt økonomi.
Desværre kan vi ikke påregne at få midler til dette fra kurator, så det er noget vi må
drøfte i bestyrelsen, derimod står kurator for udgiften til varme, hvilket er nyt i
forhold til de sidste 3 år.
På forespørgsel oplyste Jan Wiis Rulle og Peter Singers, at husene/hytterne ikke kan
sælges på timeshare basis, ej heller restauranten. Med tilladelsen til at bygge
huse/hytter som hotel følger også en pligt til at drive restaurant med minimum
morgenmad.
Det blev yderligere oplyst, at såfremt der ikke er kommet et bud inden 1. april,
indgiver kurator Golf Hotel Læsø A/S til ejendomsmægler og der bliver så sat en pris
på det, hvilket der hidtil ikke har været.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Bent Hesthaven fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab for 2019. Det
har ikke været omkostningsfrit at drive banen i 2019, derfor udviser årets resultat et
underskud på kr. 85.503.
Der blev stillet spørgsmålstegn til, hvad øvrige indtægter indeholdt, dette var
indtægter bl.a. fra udmeldelsesgebyrer og donationer.
Da var ingen kommentarer var til revisionen af regnskabet, blev der forespurgt om
revisionsgennemgangen. Hertil svarede revisor, at regnskabet var gennemgået af
begge revisorer og underskrevet uden bemærkninger.
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Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Punkt 4.

Fremlæggelse af budget for det kommende år.

Bent Hesthaven gennemgik budget for 2020.
Læsø Seaside Golfklub er en lille smule presset, ide vi op til årsskiftet havde en større
afgang af bl.a. fleksmedlemmer. Generelt mangler vi i den grad voksne medlemmer
med bopæl på Læsø, vi har pt. ca. 65 i grupperne senior, ægtepar og pensionist.
I år håber vi på en merindtægt på greenfee, da banens beskaffenhed er helt i top nu.
Yderligere får vi en del sponsorindtægter, så bestyrelsen er fortrøstningsfuld, i forhold
til de usikkerheder der nu engang er.
En deltager i generalforsamlingen forespurgte til nedsat greenfee til gæster, der spiller
med medlemmer. Dette vil blive overvejet af bestyrelsen.
Budget 2020 blev godkendt.

Punkt 5.

Fastsættelse af kontingent for 2021.

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning i sæson 2021, dels med henblik på en
forbedring af klubbens økonomi, og dels de fremtidige dispositionsmuligheder. Der
foreslås følgende:
Seniorkontingent øges fra kr. 3.400 til kr. 3.500 årlig
Pensionistkontingent* øges fra kr. 2.600 til kr. 2.900 årlig
Ægteparkontingent* øges fra kr. 5.600 til kr. 6.200 årlig
Ingen ændringer for flex-, Long Distance, børne-, junior- og ungdomsmedlemmer.
Det er bestyrelsens hensigt, at der arbejdes henimod ensartethed i kontingentet for
seniorer / ægtepar og pensionister. Samtidig oplyses det, at kategorierne mærket
med * ikke kan nytegnes med i ikrafttrædelse fra start af sæson 2021.
Det blev foreslået fra generalforsamlingen, at man ensartede kontingenter nu, fra
sæson 2021. Dette opfattede bestyrelsen positivt, men valgte at fastholde det
fremsatte forslag.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 6.

Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

Ingen fremkomne forslag.
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Punkt 7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Ilse Hesthaven, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, der modtager
genvalg, ligeledes er Anne Trondal på valg, men modtager ikke genvalg.
Kalle Pedersen og Peter Singers blev foreslået til bestyrelsen. Efter diverse
kommentarer fra generalforsamlingen trak Peter Singers sig som bestyrelses
kandidat.
Til bestyrelsen blev Ilse Hesthaven, Bent Hesthaven og Peder Bo Sørensen
genvalgt, nyvalgt blev Kalle Pedersen.

Punkt 8.

Valg til suppleant til bestyrelsen.

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

Punkt 9.

Valg af fanebærere.

På valg er Lars Rosenfeldt Jespersen og Peder Bo Sørensen.
Genvalgt blev Lars Rosenfeldt Jespersen og Peder Bo Sørensen.

Punkt 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er Peter Singers.
Genvalgt blev Peter Singers
På valg er Steen Bilberg.
Genvalgt blev Steen Bilberg.

Punkt 11. Eventuelt.
Erik Søndergaard utrykte glæde over samarbejdet med Læsø Seaside Golfklub i
forbindelse med fældning af træer omkring hans ejendom, nu er der synlige grimme
tæer, der vil blive fjernet.
Kirsten Møller orienterede om, at Læsø Seaside Golfklub efterkommer DGU’s ønsker
om at få kronisk syge ud og motionere. Dette har resulteret i samarbejde mellem
Læsø Seaside Golfklub, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Kræftens
bekæmpelse lokalforeninger på Læsø og der er en Temadag på Golfbanen. Det bliver
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den 6. april 2020. Tanken er en ”gåtur” over ni huller uden golfudstyr, men med
puttere. Efterfølgende en orienterende lektion af Colin Smith.
Med råd, vejledning og økonomisk støtte fra Friluftrådet er der udarbejdet brochurer
som er uddelt på generalforsamlingen, lad det sive ud, så vi får nogle nye golfspillere
på banen.
Bent Hesthaven orienterede om, der inden åbningsmatchen kommer nye hulskilte
med baneguide på hvert hul, selvfølgelig også med et sponsornavn på. Ligeledes er
der nye next tee skilte også med sponsornavn. Og så er sponsortavlen på plads,
skiltene kommer også inden åbningsmatchen.
Husk klargøringsdag den 28.3.20.
Åbningsmatchen er som sædvanlig påskelørdag den 11.4.2020.
Jan Wiis Rulle takkede Peter Singers for godt ordførerskab samt tak til Anne Trondal
for hendes tid i bestyrelsen.
Der er ikke så meget mere at sige - gå ud og nyd banen, den står flot og vejret er
dejligt.
Tak for det store fremmøde og tak for i dag.

Godkendt 28.03.2020
Peter Singers
Dirigent
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