Bestyrelsesmøde i Læsø Seaside Golf klub, mandag den 15. november
2021 – kl. 19.30 på Rullegårdsvej 28.
På mødet deltog: Peter Singers, Peder Bo Sørensen, Jan W. Rulle,
Kalle Petersen, Palle Strøm, Bent Hesthaven, Ilse Hesthaven, Gitte Høgh (ref.)
Dagsorden:
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Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi, balance og budgetopfølgning
Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling 13. november 2021.
Tilbud iflg. brev fra advokatfirmaet Hjulmand Kaptain
Eventuelt

Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 01.11.2021 blev godkendt og underskrevet.
Punkt 2. Økonomi, balance og budgetopfølgning
Bent Hesthaven gennemgik regnskab pr. dags dato og budget for resten af
året.
Ud fra både regnskab og budget, bliver den store opgave i 2022, at få flere
flexmedlemmer / medlemmer generelt, samt arrangere mere for de
flexmedlemmer vi har, som f.eks. turneringer/weekender/træning hos Colin
Smith eller andet, der kan være attraktivt her på Læsø.
Peter Singers tager en snak med Klaus Munk ang. Googleoptimering.
Hjemmesiden blev drøftet. Flere har udtrykt, at den er svær at finde
oplysninger på. Der skal henvises mere fra Facebook til hjemmesiden
(googleoptimering).
Palle Strøm undersøger om, der kan gøres andet, og hvad det evt. vil koste.
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Punkt 3. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling
13. november 2021.
Referat er skrevet og skal videreformidles til medlemmerne med mail omkring
medlems lån til køb af banen.
Investorgruppen rykker for en underskrift fra Læsø Seaside Golf Klub.
Desværre er der stadig et par småknaster, der skal forhandles og tilføjes købs/samarbejdsaftalen før underskrift.
Bent Hesthaven sørger for, at de vedtagne vedtægtsændringer bliver sendt til
hjemmesiden.
Bestyrelsen drøftede tilbuddet fra advokatfirmaet Hjulmand Kaptain. Peter
Singers har kontaktet advokatfirmaet og tager kontakt igen for et hurtigt
møde, der skal noget mere konkret på bordet. Bestyrelsen skal arbejde for at
få det bedst tænkelige udgangspunkt for klubbens medlemmer i forbindelse
med et køb.
Punkt 4. Eventuelt.
Kaj Sørensen holder bestyrelsen ajour med Læsø Seaside Golf Klubs
medlemstal med fordeling på kategorier. Nedgangskurven skal vendes.
Der har været afholdt personalejulefrokost i dag kl. 12:00.
Der blev spurgt til vintergreenfee, hvilket ikke er aktuelt pt., men nogle dage
vil der blive lukket 6 huller ad gangen, indtil der er rykket propper op mm.
Over hele banen. Disse dage skal der naturligvis ikke betales greenfee.
Læsø, den 18. november 2021 / gh
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