Referat fra bestyrelsesmøde
onsdag den 9. juni 2021 – kl. 17.00
I mødet deltog: Jan W. Rulle, Peder Bo Sørensen, Peter Singers, Kalle Petersen, Ilse
Hesthaven, Palle Strøm, Bent Hesthaven.
Ref.: Gitte Høgh

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Blev underskrevet uden kommentarer af dem der deltog.
2. Økonomi
Bent foretog en hurtig gennemgang af den tidligere fremsendte budgetopfølgning.
Den meget positive afvigelse kan henføres til periode forskydninger. Der er fortsat
en del kontingent restancer, men dog på niveau med sidste år. Årets resultat
forventes fortsat at blive positiv i størrelsen tkr. 50 – tkr. 100.
3. Rabatordning for medlemmers gæster
Der var en længere drøftelse af punktet, men bestyrelsen fastholder sin indstilling,
men der vil blive set lempeligere på brug af tre dages kort.
4. Vedtægter stemmeret nu kun for medlemmer med Læsø som Hjemmeklub
Punktet medførte en længere drøftelse, men da det ikke er en hastesag, blev
punktet udskudt til senere møde. Det blev aftalt, at formanden kontakter DGU`s
jurist vedrørende klubbens vedtægter.
5. Kontingent (pensionist/Ægtepar)
Bent fremlagte udkast til budget for 2023, hvor det aftalte senior kontingent for
2022 også bliver gældende pr. person for pensionister og ægtepar, herved vil
kategorien pensionister og ægtepar være udfaset med udgangen af 2022. Det blev
besluttet at arbejde hen imod dette og fremsætte det, som et forslag på næste års
generalforsamling. Rettigheder tilknyttet LD medlemmer blev drøftet, bestyrelsen
har mulighed for ændring af disse uden om generalforsamlingen. Fordele skal
drøftes senere, når forslag til kontingent for 2023 skal endelig vedtages.
6. Udvidelse Drivingrange
Udvidelsen afventer byggetilladelse, som ifølge Læsø Kommunes tekniske
forvaltning kan forventes omkring 1. juli. Ændringer i forhold til den oprindelige
plan blev gennemgået.
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7. Nyt fra udvalgene
Baneudvalget – nye stier kommer til at koste ca. tkr. 115, godkendt af
konkursboet som forbedring og klubben får beløbet retur, når der sker en handel af
Golf Hotel Læsø A/S under konkurs. Der er mulighed for etablering af yderligere
stier for op til tkr. 35, inden for det der er aftalt/bevilget af kurator. Ændringer ved
putting green er udskudt til efteråret. Der er pæn tilslutning til holdet af frivillige
hver onsdag fra kl. 9 til 11.
Begynder udvalget - er kommet godt i gang med pæn deltagelse. Palle har været
meget aktiv i forhold til nye unge medlemmer og det ser vi gerne, han fortsætter
med. Det blev drøftet hvilke tiltag der skal til for at tiltrække nye.
Junior udvalget - mangler deltagere, det er p.t. ikke muligt at få hjælp fra skolen
til markedsføring af mandags træning for børn og unge.
8. Eventuelt
Der bliver fra klubben ingen repræsentation på DGU’s repræsentantskabsmøde, da
det falder sammen med klubbens firmamatch.
Klubbens aftale med Hjerteforeningen vedrørende motion/velvære og golf blev
kort gennemgået. Kirsten Møller står for dette og der er en del frivillige hjælpere.
Henvendelse fra to medlemmer vedrørende brug af privat golf scooter på banen
blev drøftet, der skal ikke betales ”afgift” til klubben for brug af disse. Klubben
undersøger, om der i forbindelse med udvidelse af drivingrange kan etableres
pladser med lade stander (fast afgift eller bi måler). Der vil, til dette er på plads,
være mulighed for parkering i container ved greenkeeper gården.
Ø-golf, der arbejdes på en fælles aftale mellem øerne Samsø, Langeland, Ærø,
Fanø og Læsø, hvor man efter spil på tre af øerne modtager greenfeebillet til alle
fem øer. Projektgruppen, der var nedsat til arbejde med klubbens muligheder i
forbindelse med Golf Hotellets konkurs, blev ophævet og det er fremtidigt
forretningsudvalget der arbejder med dette område.

Mødet blev afsluttet 19.45
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