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R E F E R A T 

 
 

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020 på Rullegårdsvej 28. 

 
Til stede var: Jan W. Rulle, Ilse Hesthaven, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, 

Kirsten Møller, Lone Sørensen Kalle Pedersen og Gitte Høgh (ref.). 
 

Dagsorden:  
 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Punkt 2. Økonomi. 
Punkt 3. Sæsonen under COVID 19. 

Punkt 4. Nyt fra udvalgene. 
Punkt 5. Eventuelt. 

 
 
 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
Referat fra seneste møde blev underskrevet uden kommentarer. 

 
 

Punkt 2. Økonomi. 
 
Bent Hesthaven gennemgik regnskab og budget. 

 
Salg af greenfee er selvsagt faldet under Covid 19. 

Vi hænger stadig efter med medlemmer, vi mangler ca. kr. 83.000 i at nå budget for i 
år.  
Vi har yderligere et problem med udenlandske medlemmer. De fleste betaler 

kontingent første gang de kommer i klubben, men med lukkede grænser er alt 
usikkert. Dog må vi fastholde, at såfremt de ikke betaler for i år, kan de ikke 

bibeholde deres LD-medlemskab fremover. 
 
Direkte udgifter til banemateriale i forbindelse med sponsorskilte m.m. er med moms 

og skal indgå i momsafregningen. 
 

Klubben kan søge om tabt arbejdsfortjeneste DIF inden den 15.5. Bent Hesthaven 
tager sig af dette.  
 

Læsø Seaside Golfklub har modtaget ca. kr. 60.000 løntilskud for hjemsendte 
medarbejdere, dog skal en lille del helt sikkert betales tilbage, da der er ansøgt til 9. 

juni og Colin Smith og Gitte Høgh møder på job igen mandag den 18.5.2020. 
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Punkt 3. Sæsonen under COVID 19. 

 
Bestyrelsen drøftede, hvordan kommer vi videre herfra.  
Damedag, herredag og begynderdag kan starte op med max. 10 deltagere, såfremt 

alle retningslinjer overholdes.  
Åbningsmatchen planlagt den 23.5. afholdes, men der sættes afspærring op og der 

sendes retningslinjer ud om, hvor man skal møde op. Der vil ikke, som tidligere, blive 
serveret fælles morgenmad. 
 

Der skal gøres rent i omklædningsrummene i klubhuset GH kontakter 
rengøringsfirma.  

 
Der skal bestilles og sættes Plexiglas op i skranken BH.  

 
Hvis dette fortsætter, kan vi så afholde matcher i fremtiden? Da klubben har et lille 
jubilæum i år SKAL fødselsdagsmatchen afholdes, hvordan det skal gribes an, må 

afvente til der evt. er nye retningslinjer for større forsamlinger.  
 

 
Punkt 4. Nyt fra udvalgene. 
 

Husudvalget: IH oplyste at Leif Christiansen gerne vil bidrage aktivt i udvalget.  
Sidste sæson var et hjørne i toilethuset på hul 9 ramt af svamp, desværre er det der 

igen. Leif Christiansen og Bent Hesthaven reparerer toilethuset. 
 
Baneudvalget: Den sidste af sidste års greenkeepermedhjælperne starter igen den 

18.5.2020. 
 

Mandag den 18.5. er baneudvalget vært for frokost i forbindelse med samlet 100-års 
fødselsdag hos greenkeeperne. 
 

Andre udvalg har intet at bemærke. 
 

 
Punkt 5. Eventuelt. 
 

Vedrørende Golfhotel Læsø A/S kunne forretningsudvalget oplyse, at der intet nyt var 
at orientere om.  

 
Læsø Seaside Golf Klub har sendt fornyet ansøgning til Læsø Brandforsikring, om 
hjælp til erhvervelse af en TRACKMANN. 

 
I anledning af Sol og Strand’s lokale håndsrækning har Jan Rulle, Peder Bo Sørensen 

m.fl. kreeret en video om Læsø Seaside Golf Klub, hvor det fremgår, hvad pengene 
skal bruges til såfremt klubben er så heldig, at få del i den økonomiske håndsrækning. 
Videoen lægges på hjemmesiden og på Facebook. 

 
Gåturen for Kronisk syge, oprindelige planlagt til den 6. april 2020, som blev aflyst, vil 

blive gennemført på et senere tidspunkt.  
 

Banen står virkelig flot, budskabet må meget gerne spredes.  
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Læsø, den 26. maj 2020.                            
 
 
 
 
 
 
Ilse Hesthaven    Bent Hesthaven 
 
 
 
 
 
Peder Bo Sørensen    Kirsten Møller 

 
 
 
 
 
Lone Sørensen    Kalle Pedersen 
 
 
 
 
 

Jan Rulle 
 

 


