
 

R E F E R A T 

Bestyrelsesmøde den 19. oktober 2020 på Rullegårdsvej 28. 

Til stede var: Jan W. Rulle, Ilse Hesthaven, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen, 
Kirsten Møller, Kalle Pedersen og Gitte Høgh (ref.). 

Afbud fra: Lone Sørensen. 

Dagsorden:  

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Punkt 2. Økonomi. 
Punkt 3. Lejeaftale med kurator for konkursboet Læsø Seaside Golfhotel A/S. 
Punkt 4. Opgavefordeling. 
Punkt 5. Nyt fra udvalgene. 
Punkt 6. Næste møde. 
Punkt 7. Eventuelt. 

Jan Rulle beklagede fejlen, at ikke alle var orienteret om mødedato, før dags dato. 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat fra møde den 12. maj 2020 blev underskrevet uden kommentarer. 

Punkt 2. Økonomi. 

Bent Hesthaven uddelte og gennemgik regnskab frem til 30.09.2020. Heraf fremgår det, 
at Læsø Seaside Golfklub har ca. kr. 45.000 i ubetalte kontingenter, som fortrinsvis 
stammer fra udenlandske medlemmer, der ikke har været her i år. Desværre er det 
sådan, at de der har et Long Distance medlemskab og bliver udmeldt nu, ikke kan 
gentegne medlemskabet, idet Dansk Golf Union har besluttet, at kun personer med en 
DANSK hjemmeklub kan tegne et sådant medlemskab. 

Det kunne konstateres, at trods en Covid-19 sæson har indtægten på greenfee været 
over forventning, vi har haft mange gæster. Bl.a. arrangerede Green-to-Green en 
golfrejse til Læsø i slutningen af september med succes. Det er Green-to-Greens ønske, 
at fortsætte dette i 2021. 

Bestyrelsen vedtog at tildele en medarbejder en bonus for veludført arbejde. 
Punkt 3. Lejeaftale med kurator for konkursboet Læsø Seaside Golfhotel A/S. 
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Jan Rulle og Bent Hesthaven afholdt i september møde med kurator Søren Christensen 
Volder, vedrørende en tidshorisont på driften af golfanlægget og de dertil tilhørende 
bygninger. 

Efterfølgende har Læsø Seaside Golfklub modtaget en skriftlig aftale, der løber 
uopsigeligt, medmindre aftalen fornyes inden, til den 31.12.2023. Skulle Læsø Seaside 
Golfhotel A/S blive solgt inden da, følger aftalen med. 

Det skal oplyses, at hvis Læsø Seaside Golfklub i løbet af disse 3 år vælger at lave 
forbedringer af banen/bygningerne, der forhøjer værdien af banen/bygningerne, skal 
dette forud godkendes at kurator, og udgiften som Læsø Seaside Golfklub har haft, 
modregnes ved salg. Det skal understreges, at der kun er tale om forbedringer ikke 
almindeligt vedligehold. 

Aftalen blev gennemgået og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kunne alle 
tilslutte sig aftalen og den blev underskrevet.  

Punkt 4. Opgavefordeling. 

Nogle i bestyrelsen har for mange opgaver der SKAL udføres på og omkring banen og 
klubhuset, dette skal løses snarest. 

Af opgaver kan nævnes: 
• Buggys skal alle vaskes hver 14. dag og serviceres løbende.  
• Toilethus på banen, skal rengøres 2 til 3 gange om ugen i højsæsonen, ellers ved 

behov.  
• Skraldespande / dåsespande klubhuset tømmes, ved behov. 
• Der skal fejes og sættes stole på plads, ved behov, omkring klubhuset. 
• Der skal findes en person, der kan overtage arbejdet, med sponsorer. 
• Der skal findes en person, der vil overtage opgaven med at være opdateret på 

golfreglerne. 
• Der skal findes en person der jævnligt checker, at farvede pæle på banen er 

placeret korrekt. 
• Der skal findes en der flytter ”tegnestifter” på banen. 
• Til Driving Rangen skal der findes en person, der fejer og fjerne ukrudt. 

Bestyrelsen drøftede forskellige løsninger og enedes om i første omgang, at skrive et 
nyhedsbrev ud til alle medlemmer omkring dette (IH/GH). Hvis det viser sig, at det ikke 
er muligt at få løst opgaverne med frivilligt arbejde, må det være et punkt der tages op 
på Generalforsamlingen 2021. 

Punkt 5. Nyt fra udvalgene. 

Baneudvalget: I øjeblikket arbejdes der på at etablere vandingsanlæg ved det gamle 
hul 8, træningshullet. I samme forbindelse bliver bunkeren pyntet lidt, der bliver fjernet 
lidt sand. Samtidig bliver bunkeren ved par 3 banen / indspilsgreenen vil blive etableret 
korrekt. Der bliver i løbet af vinteren fældet nogle træer ved indkørslerne på Peter 
Daniels Vej, for at få et bedre udsyn. Der tyndes ud i træerne på banen ved hul 11. der 
bliver også fjernet et par træer på højre side af greenen på hul 8. Vi skal være 
opmærksomme på, hvilke træer der fjernes, hvis de er i ”spil”, her blev der specielt 
gjort opmærksom på træerne ved hvid tee på hul 16 og hul 17. 
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Bent Hesthaven forespurgte, om der måtte sættes 3 insekthoteller op, bygget af 
europaller, forskellige steder på banen. Insekter er i tilbagegang globalt og de er er 
vigtige i vores natur, fordi de bestøver blomster, de fungerer som føde for andre dyr, 
eksempelvis fugle og pindsvin, og så fremmer de biodiversiteten. Insekter er simpelthen 
en nødvendighed i naturen. Bestyrelsen enedes om, at dette var en god ide, også for de 
fredede planter, der vokser på banen. Det første skal bygges ved toilethuset.  

I oktober 2019 fik Læsø Seaside et tilbud vedr. oprensning af sø på hul 4, oprensning af 
grøft mellem hul 13/14 med søer.  
Sæt hul 4 i gang. Bent Hesthaven taler med LT Byg om 2. del af tilbuddet holder også 
med oprensning af søen på hul 11.  

Colin Smith har længe haft et ønske om et ”rum” til div. undervisning. Jan Rulle 
orienterede om udbygning af Driving Rangen både til undervisningsbrug og til bagskabe. 
Samtidig kan den nyindkøbte Track Mann monteres fast her. Tilbuddet på nybygningen 
er på kr. 136.000 inkl. moms. Til dette kan der søges LAG-midler i 2021. Der kan også 
søges midler i andre fonde. På sigt forøger dette værdien af anlægget. Dette projekt 
drøftes på næste møde. 

Desuden opfordres bestyrelsen til at tænke over forslaget om sti fra asfaltvejen ved hul 
8 forbi rød tee på hul 9 og til teestedet på hul 18. Vejen koster kr. 250.000 at etablere 
(ca. kr. 1.000 pr. meter). Uanset hvad, skal der indhentes et alternativt bud. 

I forbindelse med den underskrevne 3 år aftale, ledes tankerne automatisk til 
maskinparken Læsø Seaside Golf Klub råder over. I den forbindelse har Thorbjørn Raun 
indhentet tilbud på 2 stk. 5-leds rotorklippere og 2 stk. 3-leds cylinderklippere i alt kr. 
1.596.000 ex. Moms. Samme maskiner kan leases til kr. 18.700 + moms over 72 
måneder, hvis man samtidig deponerer kr. 400.000. Så skulle skrab værdien af 
maskinerne være dækket efter endt leasing.  
Bent Hesthaven fremlagde et budget for 2021 med denne ekstra udgift, hvilket egentligt 
ser fornuftigt ud, problemet er at leasingaftalen løber over 6 år ikke over 3 år, som 
aftalen mellem Kurator og Læsø Seaside Golfklub løber over. Bent Hesthaven taler med 
Thorbjørn Raun om evt. kun at lease en del af maskinerne og så over en kortere periode 
(3 år).  

Bent Hesthaven fremlagde forslag til skilt, der skal opsættes i buggyer. Desuden 
oplystes det, at man andre steder SKAL oplyse, hvem man er når man lejer en buggy. 
Det skal man også kunne her. Der arbejdes videre med det. 

Vi har fået lavet nye bag mærker, dog mangler der en sponsor, denne sættes på 
efterfølgende. Bent Hesthaven arbejder videre med at finde en sponsor i hvert fald til de 
første 300 bag mærker, dette koster kr. 3.000 + moms. 

De er stadig plads til 4 nye hulsponsorer. 

Der er ikke noget nyt at bemærke fra de øvrige udvalg. 
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Punkt 6. Næste møde. 

Næste møde afholdes den 11.12.20 kl. 16:00 med efterfølgende spisning.  

Punkt 7. Eventuelt. 

GNG har lige afholdt møde uden deltagelse fra Læsø, vi har tilkendegivet, at vi gerne vil 
være med til ½ greenfee i 2021. 

DGU afholder regionsmøde på Mors den 5.11.20. Ilse og Bent Hesthaven deltager 
eventuelt.  

Der afholdes julefrokost for ansatte på et senere aftalt tidspunkt. 

201020/gh 
Læsø, den 20. oktober 2020.                            
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Ilse Hesthaven    Bent Hesthaven 

Peder Bo Sørensen    Kirsten Møller 

Lone Sørensen    Kalle Pedersen 

Jan Rulle 
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