Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. oktober 2021.
På mødet deltog: Peter Singers, Peder Bo Sørensen, Jan W. Rulle,
Kalle Petersen, Ilse Hesthaven, Palle Strøm, Bent Hesthaven, Gitte
Høgh (ref.)
Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Med ny påtegning blev referatet underskrevet/godkendt.
Yderligere blev det påpeget, at såfremt man har indsigelser til referatet, skal
dette ske senest 3 dage efter udsendelsen til bestyrelsen.
Mail fra Jan Rulle vedr. sidste referat, drøftet.
Fremover indsigelser senest 3 dage efter udsendelse.
Punkt 2. Økonomi.
Bent Hesthaven foretog en gennemgang af regnskabet pr. 30.09.2021. Trods
nedgang i medlemstallet og store udgifter til bl.a. kortlægning af
vandingsanlægget ser sæsonen ud til at afslutte økonomisk fornuftig.
Punkt 3. Projekt Golf Hotel.
Kurator har givet investorgruppen en forkøbsret i tre måneder, den udløber
den 20.12.2021.
Projekt Læsø Golf resort har indkaldt til orienteringsmøde lørdag d. 16. oktober kl.
14.30 i Golf Hotellets restaurant (indkaldelse vedlagt referatet).
Der blev orienteret om udviklingen af projektet, herunder økonomi ved
klubbens eventuelle køb af bane og centerbygning (klubhus m. restaurant).
Bent Hesthaven udarbejder en punktopstilling med bestyrelsens spørgsmål /
forventninger til et eventuelt køb.
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Punkt 4. Ekstraordinær generalforsamling 17. oktober 2021 – Udkast
til vedtægtsændring samt forslag til indkaldelse vedhæftet.
Datofrist for indkaldelse er overskredet.
Der skal i stedet indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 13.
november kl. 15 i lokalerne i klubhuset. Indkaldelse udfærdiges af Bent
Hesthaven og sendes til godkendelse hos bestyrelsesmedlemmer.
Punkt 5. Udvalgenes forvaltning af opgaver – drøftelse af udkast
udleveret på sidste møde.
Bestyrelsen drøftede udkastet uden yderligere kommentarer.
Dog skal der udarbejdes en drejebog for opsætning af matcher (GH).
Ifølge vedtægterne skal Matchudvalget bestå af et bestyrelsesmedlem og
mindst to andre medlemmer. Ifølge ref. fra det konstituerende møde består
udvalget i dag af to, nemlig Jan Wiis Rulle og Kalle Pedersen.
Punkt 6. Tilbygning af drivingrange.
Der er kommet endeligt tilsagn omkring LAG midler, yderligere har klubben
modtaget kr. 50.000 fra Nordea Fonden til projektet.
Der er byggemøde den 13.10.21. Henrik Larsen (murer), Brian Jerup (tømrer),
Bent Hesthaven deltager.
Punkt 7. Sponsorer – gerne nye emner.
Bent Hesthaven modtager gerne nye emner til sponsorer.
Punkt 8. Nyt fra udvalgene.
Intet at bemærke.
Punkt 9. Næste møde.
Næste møde afholdes mandag den 1.11.21 kl. 19.
Her drøftes der en dato for julemødet.
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Punkt 10.

Eventuelt.

Med hensyn til Regionsgolf, skal det undersøges, om der findes en
superveteran række, så vil Læsø Seaside gerne stille op i denne i stedet for
både seniorrække og veteranrækken. Ilse Hesthaven fortsætter som
kontaktperson og Gregers Jacobsen som holdleder.
Det skal undersøges om eliteholdet er tilmeldt kvalifikationsrækken. Colin
Smith er holdleder.
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