Referat fra bestyrelsesmøde
onsdag den 6. september 2021 – kl. 19.00
I mødet deltog: Peter Singers, Peder Bo Sørensen, Jan W. Rulle, Kalle Petersen,
Ilse Hesthaven, Palle Strøm og Bent Hesthaven.
Ref.: Ilse Hesthaven

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Blev underskrevet uden kommentarer.
2. Økonomi
Bent foretog en hurtig gennemgang af budgetopfølgningen.
Der er stadig kontingentrestancer, men dog på niveau med sidste år.
Årets resultat forventes fortsat at blive positiv i størrelsen tkr. 69. – tkr. 100.
Det blev vedtaget, at et tilrettet regnskab skal på hjemmesiden.
3. Drøftelse af svar fra DGU’s jurist
Klubbens vedtægter bør gennemgås og justeres.
4. Projekt Golf Hotel
En investorgruppe arbejder på muligheden om at købe Golfhotellet. En del af
projektet er tilbud til klubben om at købe golfbanen samt Centerbygningen
(klubhus og restaurant).
Det blev bestemt, at klubhuset skal gennemgås af en Bygningssagkyndig for at få
en redegørelse for, hvad der skal gøres og hvad der behøver at blive gjort.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 17. oktober 2021 kl. 13.00
vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen om forhandlinger vedrørende købet på
visse betingelser.
5. Udvalgenes forvaltning af opgaver – herunder Læsø Ugen
Bestyrelsen fik udleveret udkast og forventes at melde tilbage.
6. Sponsoraftaler, herunder logo på hjemmeside og sponsortavle
Hul-, Flag-, Scorekort- og Hovedsponsorer med kontrakt kommer på hjemmesiden
og Sponsortavlen.
Læsø Seaside Golf Klub
Professor Johansensvej 2, Østerby
DK-9940 LÆSØ
Tlf. +45-98498400 – Fax +98498402

Sponsorer til klubmatcher kommer ikke på tavlen eller hjemmesiden, idet de får
deres reklame for hver enkelt match.
7. Nyt fra udvalgene
Begynderholdet drager på deres årlige golftur den 10. september.
12 personer skal finde lykken i Løkken.
Baneudvalget kan indkøbe en brugt buggy til Greenkeeperne, pris 16.000 + moms
leveret i Frederikshavn. Der er indkøbt 200 tons kompost, der skal fordeles på
fairways i efteråret. Det blev besluttet at forbedre stier fra green hul 6 til teested
hul 7, samt fra green hul 15 til asfaltvejen, i alt max. 35.000.Træstolperne ved
puttinggreen udskiftes med fliser og med 2 flisetrapper til max. 95.000.
8. Næste møde
Tirsdag den 12. oktober kl. 17.00 på Rullegårdsvej 28.
9. Eventuel
Intet.
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