REFERAT
Bestyrelsesmøde den 11. december 2020 på Rullegårdsvej 28.
Til stede var: Jan W. Rulle, Ilse Hesthaven, Bent Hesthaven, Peder Bo Sørensen,
Lone Sørensen, Kalle Pedersen og Gitte Høgh (ref.).
Afbud fra: Kirsten Møller.
Dagsorden:
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Punkt 1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi Forventet regnskab 2020
Budget 2021
Kontingent 2022
Matchkalenderen 2021
Aftale med kurator vedr. stier på banen
Markedsføring efter nye medlemmer
Bygning af studie og div rum i forbindelse med ranges bygningen.
Generalforsamling
Nyt fra udvalgene
Næste møde
Eventuelt
Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra møde den 19. oktober 2020 blev underskrevet uden yderligere
kommentarer.
Punkt 2.

Økonomi Forventet regnskab 2020

Foreløbigt regnskab for 2020 blev gennemgået og det ser meget fornuftigt ud.
Bestyrelsen drøftede flere projekter, der kan/skal igangsættes bl.a.:
• Overdækning/halvtag ved maskinhuset (tilbud foreligger),
• udligning af sand ”toppe” mellem teested på hul 5 og sø på hul 6,
• Ny ”kant” af sten rund om puttinggreenen og omlægning af fliser (tilbud
indhentes)
• Renovering af diverse stier (tilbud foreligger)
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•
•

Bakken på puttinggreen skal skæres af/udlignes, tørvene herfra kan bruges på
green hul 2, hvor der spildt olie.
Der skal indkøbes nye ergonomiske kontormøbler.

Bestyrelsen blev af Bent Hesthaven orienteret om leasingaftale på 3 nye maskiner
til banen. Der er tale om en 3-årig aftale, med garanti fra sælger på tilbagekøbs
pris, inden aftale underskrives, skal der dog aftales en vedligeholdelsesaftale, evt.
med en lokal virksomhed. Bent Hesthaven kontakter Lindholm Maskiner om dette.
Når dette er på plads, enedes bestyrelsen om at Leasingaftalen kan indgås.

Punkt 3.

Budget 2021

Med udgangspunkt i de nye kontingenter og med medlemstallet for 2020 som
grundlag, fremlagde Bent Hesthaven budget for 2021, hvori også den før omtalte
leasingaftale er indregnet i banedrift.
Der skal arbejdes på en studietur i 2021 som inspiration for bestyrelsen.
Bestyrelsen accepterede det udarbejdede budget.
Punkt 4.

Kontingent 2022

Der blev, med baggrund i Generalforsamling 2020, om at ensarte kontingentsatserne,
forelagt følgende forslag til kontingent 2022:
Seniorkontingent øges til
Pensionistkontingent øges til
Ægtepar kontingent øges til

kr. 3.600 i 2022
kr. 3.200 i 2022
kr. 6.800 i 2022

Følgende kontingentsatser er uændrede:
Long distance
Fleks medlemmer
Børn under 12 år
Elever på Læsø Skole
Juniorer mellem 12-18 år
Ungdomsmedlemmer 18-25 år

kr. 2.500 i 2022
kr. 745 i 2022
kr. 150 i 2022
kr.
0 i 2022
kr. 450 i 2022
kr. 1.200 i 2022

Forslaget blev vedtaget, til at forelægge på generalforsamlingen 2021.
Yderligere blev det fastslået, at der ikke kan tegnes nye pensionist samt ægtepar
medlemskaber til sæson 2021.
Punkt 5.

Matchkalenderen 2021

Ilse Hesthaven uddelte oplæg til Matchkalenderen 2021.
Kalenderen blev gennemgået, bl.a. var der ændringer til diverse sponsorer og
matchledere. Diverse matchledere bliver kontaktet, disse og evt. nye datoer for
match, vil blive ændret i kalenderen til næste møde.
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Punkt 6.

Aftale med kurator vedr. stier på banen

Læsø Seaside Golfklub har af kurator fået skriftlig tilladelse til, at man i henhold til
den indgåede aftale kan forbedre stier på banen for op til kr. 150.000 og få det
udlagte beløb refunderet når banen (konkurs boet) bliver solgt.
Bestyrelsen besluttede på baggrund af denne tilladelse, enstemmigt at igangsætte
udlægning af grus og knaster på de mest tiltrængte stier- ca. 700 meter, en udgift
som man forventer vil beløbe sig til de ca. 150.000 kr.
Punkt 7.

Markedsføring efter nye medlemmer

Rigtigt mange fleksmedlemmer har meldt sig ud fra start af næste sæson. Derfor skal
Læsø Seaside Golfklub ud at gøre noget. Bl.a. skal det mere konkret oplyses på
hjemmeside og lignende, at alle fleksmedlemmer har 1 greenfee fri runde på banen,
så den reelle kontingentudgift bliver tydelig gjort (kr. 745 – greenfee kr. 400 = kr.
345).
Vi skal også arbejde på at få flere lokale, alder underordnet, til at spille golf. Men de
skal dog have deltaget i undervisning hos Colin Smith, som jo står for
begynderundervisning, så de kan begå sig på banen. Dette gælder for nybegyndere
både yngre og lidt ældre, også de der nu spiller med erfarne medlemmer.
Læsø Seaside Golfklub laver sin egen GOLFENSDAG. Den skal tilrettelægges til april
2021. Læsø Posten, Visit Læsø med flere skal involveres.
Dette er et punkt, der skal på næste møde. Alle bedes tænke tanker frem til næste
møde.
Der skal laves en ny A4 folder (tidligere A5) med samarbejdspartnere på bagsiden.
Disse skal deles rundt til golfklubber i Nordjylland. Bent Hesthaven har kontakt til
trykkere riet.
Ligeledes, skal der i marts nr. af Golfavisen annonceret for nye medlemmer, både fleks
og fuldtids. Gratis greenfee for 1 runde for fleksmedlemmer SKAL fremgå af denne.
Bent Hesthaven arbejder videre med denne ide, ligesom han taget kontakt til Klaus
Munk om at optimere informationen om Læsø Seaside Golfklub og medlemskaber ved
en google søgning m.m.

Punkt 8.

Bygning af studie og div rum i forbindelse med ranges bygningen.

Den indkøbte Trackman skal udnyttes optimalt, derfor er det vigtigt med en udbygning
ved DR til brug for dette. Der foreligger et tilbud på bygningen på kr. 136.000 inkl.
moms, den samlede udgift kommer maximalt til at ligge på kr. 160.000. Der kan
søges LAG midler til dette, som kan være på max halvdelen af udgiften. Der skal der
en ekstern medhjælp til udfærdigelse af ansøgning, Jens Jesses Klixbüll kontaktes.
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Bestyrelsen vedtog enstemmig, at de er villige til at acceptere denne udgift, også selv
om der ikke opnås tilsagn om LAG midler, da det er et stort aktiv for klubben, da det
vil kunne tiltrække mange flere til banen på grund af disse træningsfaciliteter.
Punkt 9.

Generalforsamling

Generalforsamling 2021 afholdes lørdag den 13.03.2021.
Kirsten Møller, der er på valg, har meddelt, at hun ikke genopstiller.
Endvidere er Lone Sørensen og Jan Wiis Rulle på valg. Begge genopstiller.
Det skal pointeres at, ifølge vedtægterne §6 består bestyrelsen af 7 medlemmer,
hvoraf mindst 4 har fast bopæl på Læsø, samt ifølge §7 at, bestyrelsen konstituerer
sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin
forretningsorden.
Punkt 10. Nyt fra udvalgene
Baneudvalget: Der er indkøbt en ny løvblæser til banen, lidt sent, men nu er den her.
Udvalget har købt en vertikal skærer til fairway, der er foretaget renovering af bunker
ved indspilsgreenen på par 3 bane, der er indkøbt materiale til etablering af
vandingsanlæg på fairway ved træningsanlæg (gamle hul 8). Der undersøges
mulighed for fairway vanding på hul 3 (det areal der p.t. er markeret med blå pæle),
så det ikke igen bliver til en tør plet.
Der er fældet træer på hul 11 og 17 og for bedre udsyn, skal der også fældes træer
ved asfaltvejen ved hul 17 til hul 18 og ved hul 8 til hul 9.
Der skal fremstilles nye skilte til Par 3 banen med hul nr. og længde på.
Sluttelig oplyste baneudvalget, at resultatet af de nye rating af banen er modtaget og
bliver aktiveret i januar/februar 2021 (skal afvente nyt HCP). Dog er forslaget til
ændring af handicapnøgle på hullerne så små, at det blev besluttet, at vi beholder
det, som det er og der opsættes nye konverteringstabeller i klubhuset.
Yderligere ændres der i lokalreglerne, så ledes at afsnittet omkring
afstandsmarkering: Afstandsmarkeringer er til midt green: Hvid/sort pæle, samt hvide
plader i midten af fairway: 200m, Gul/sort pæle, samt gule plader i midten af fairway:
150 m, Rød/sort pæle samt rød plade i midten af fairway: 100 m.
Herefter ser således ud: Afstandsmarkeringer er til midt green: Hvid/sort pæle 200m,
Gul/sort pæle 150 m, Rød/sort pæle 100 m.
Ingen andre udvalg, havde nyt at informere om.

Punkt 11. Næste møde
Næste møde er ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11.12.20 kl. 20.00.
Punkt 12 Eventuelt
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Der skal i klubben findes en, der har lyst til at uddanne sig som regeldommer og
dermed også overtage regelundervisning i forbindelse med begynderdag.
Interesserede kan henvende sig på kontoret. Bestyrelsen bedes overveje evt. navne
til næste møde. Opslag på hjemmeside /FB skal udarbejdes.
Jan Wiis Rulle har haft kontakt til bestyrelses medlem på Korsør Golfbane – her har de
fået etableret fairway vandings anlæg til en fornuftig pris. JWR vende tilbage til Bent
Hesthaven med navn på entreprenør.
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