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Dagsorden 

Punkt Tekst Orientering/Beslutning 

1 Underskrivning af 

referat fra sidste 
møde. 

Referat fra møde den 14.02.2022 

blev underskrevet af de 
deltagende. 

2 Økonomi – herunder 
balance februar. 

Bent Hesthaven orienterede om 
regnskab d.d.  

Kontingentindtægten er en del 
under budget. For at hverve flere 

medlemmer har LSSGK deltaget i 

Herning Messen og der er delt 
brochurer rundt til alle klubber i 

Nordjylland. 
Der er søgt midler fra Tuborg 

Fonden kr. 30.000 til bagskabe til 
ungdomsarbejdet. 

Yderligere arbejdes der på en 
ansøgning til Spar Nord Fonden til 

miljøforbedringer: insekthoteller / 
skråninger på søer mm.  

3 Lejekontrakt med Læsø 

Kommune. 

LSSGK bliver ejer af DR og 

maskinhuset, da kommunen ikke 
vil eje bygninger. 

Lejekontrakt omkring banen er 
underskrevet af parterne. 

Læsø Golf Resort har købsret på 
banen. 

LSSGK har forkøbsret til banen. 

4 Generalforsamling. Idet der er sendt materiale inkl. 

formandens beretning ud til alle 

medlemmer, vil formanden 
koncentrere sig om visioner for 

2022 i orienteringen. 

Dato 17.03.2022 

Klokken 19:00 

Sted Rullegårdsvej 28, 9940 Læsø. 

Deltagere Peter Singers, Bent Hesthaven, Arne Strøm, Ilse 

Hesthaven, Steen Bilberg, Anita Vesterdorf, Mie 

Elsborg (skype) og Gitte Høgh (ref.) 

Afbud  



Bestyrelsen gennemgik og 

kommenterede PS tillæg på 13 

punkter. Til punkt 7, skriv til LD 
medlemmer – Anita kommer med 

udkast. 
Ilse Hesthaven, Bent Hesthaven, 

Anita Vesterdorf og Steen Bilberg 
er på valg – alle accepterer 

genvalg. 
Forlag fra medlemmer: 

bestyrelsen foreslå minimum 4 
ugers frist mellem indsendelse af 

forslag fra medlemmer til 
afholdelse af generalforsamling og 

ikke 2 uger og i øvrigt tilgå det 
tilstillede forslag. 

5 Nyt fra udvalgene. Matchudvalget: Foreslår en match 

for klubbens flexmedlemmer den 
24.09.22 SB – arbejder videre. 

Baneudvalget: Der er kørt 200 
tons kompost ud på fairways i 

ugen. Der er indkøbt stære- og 
mejsekasser til opsætning på 

banen.  
Byggeriet på DR kan 

færdigmeldes. 

6 Næste møde. Direkte efter generalforsamlingen 
vil der blive afholdt 

konstituerende bestyrelsesmøde. 

7 Eventuelt. Vedr. hjemmeside – 

bestyrelsesmedlemmerne skal 
være bedre til at komme med 

input til hjemmesiden. 

Hjemmesiden kommer helt op at 
køre inden sæsonstart. 

 
LSSGK er blevet kontaktet af 

Golfhæftet. Man er enedes om at 
tilmelde LSSGK Golfhæftet. LSSGK 

har tidligere fravalgt golfhæftet, 
da klubben ikke var tilhænger af 

flere rabatordninger. 
 

 



                                            Referat godkendt 

 

 

____________________  ____________________          

Peter Singers   Mie Elsborg 

 

 

____________________  ____________________ 

Bent Hesthaven   Anita Vesterdorf 
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Ilse Hesthaven   Steen Bilberg 
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Arne Strøm     

 

 

 

 

 

 


