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Generalforsamling 19. marts 2022. 

 
Deltagerliste samt medbragte fuldmagter. 
 
Kirsten Petersen 
Folmer Hjorth Kristensen 

Ilse Hesthaven   - fuldmagt fra Bjarne Herskin 
Bent Hesthaven  - fuldmagt fra Mette Herskin 

Mie Elsborg 
Finn Mikkelsen 

Anita Vesterdorf 
Arne Strøm 

Steen Bilberg 

Peter Singers  - fuldmagt fra Agnete Schrøder 
Lisbeth Johansen  - fuldmagt fra Kjeld Jørgensen 

Henning Ahrnkiel Hansen 
Peter Allerup 

Ulla Allerup 
Kirsten Møller 

Hanne Junge  - fuldmagt fra Carl Johan Junge 
Vinnie Piil 

Leif Christiansen 
Birthe Andersen 

Lars Rosenfeldt Jespersen 
Jens Jørn Bøvling 

Helle Lorentzen 
Jan Watterang 

Jytte Nielsen 

Kjeld Madsen 
Colin Smith 

Tommy Bjerrum 
Bjørn Johansen 

Erik Dahl 
Peter Larsen 

Kirsten Østergaard (Læsø Posten) 
Gitte Høgh (ref.) 
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PUNKT 1.    VALG AF DIRIGENT. 

 
Finn Mikkelsen blev foreslået, idet Finn Mikkelsen er bekendt med LSSGK’s 

vedtægter mm. Finn Mikkelsen blev valgt til dirigent. 
 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen 
var indvarslet både elektronisk og i lokale medier i overensstemmelse med 

klubbens vedtægter.  
 

Da ingen i forsamlingen havde noget at indvende til dette, kunne det 

konstateres, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 

PUNKT 2.    BERETNING OM KLUBBENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE        
    ÅR. 

 
Peter Singers oplyste, at bestyrelsen for første gang i klubbens historie, har 

valgt at udsende beretningen til alle klubbens medlemmer før 
generalforsamlingen. Den kan læses på https://laesoe-golfklub.dk/referater/ 

 
Beretningen blev godkendt uden kommentarer, dog blev det påpeget, 

at det var et plus, den var udsendt før generalforsamlingen. 
 

Herefter fremlagde Peter Singers visioner/tiltag for indeværende/kommende 
sæson. Der i overskrifter lyder: 

 

• Der udsendes tilbud til a) flexmedlemmer og b) øvrige, udenøs 
medlemmer om ophold med overnatning på Læsø Golf Resort med tilbud 

om køb af greenfee til reduceret pris.  
• Ved sidste års generalforsamling blev det foreslået at medlemmer skulle 

have mulighed for at tage gæster med til reduceret greenfee. Vi lovede 
at arbejde med dette spørgsmål og har nu vedtaget en forsøgsordning 

således at et medlem kan medtage en gæst til halv greenfee for én 
runde golf pr. dag 

• Der afholdes arbejdsdag som indledning til sæsonen den 9.4.2022 kl. 
1000 med møde ved klubhuset. Der afsluttes med en frokost i 

restauranten KL 13.00 
• Efter standerhejsningen vil der igen arbejdes med frivilliges deltagelse på 

onsdage. Mødetid kl. 09.00 ved maskinhuset. 
• Nybegynderhold og træning arrangeres af Colin Smith. Mødetid onsdag 

eftermiddag. Tidspunkt vil Colin Smith oplyse. 

• Der er bygget en tilbygning til Driving Rangen til klubbens Trackman. 
Der vil være indvielse af tilbygningen med Trackman lige i begyndelse af 

sæsonen, formentlig i forbindelse med Kristi Himmelfartsweekenden. 
Nøjagtig dato og tidspunkt oplyses senere. 

• Vi vil gerne tilbyde vore longdistance medlemmer til at blive 
fuldtidsmedlemmer. Merbetalingen er beskeden og vil være til stor 
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økonomisk gavn for klubben, og til gengæld får LD medlemmer nogle 

klubgoder, som vil være til stor gavn for dem.  
• LSSGK har en gruppe af meget gamle medlemmer, evt. tidligere 

medlemmer, som vi gerne vil have golfbanens sociale samvær. De spiller 
erfaringsmæssigt kun på hjemmebane og ofte kun 3 – 6 huller på for 

dem bekvemme tidspunkter, vi mener, at vi for denne gruppe vil tilbyde 
et medlemskab til stærkt reduceret pris.  

• Som det fremgår af beretningen: Vi ønsker stadig at købe banen fremfor 
at leje den. Der arbejdes på at finde finansiering herfor. I samme 

forbindelse kan det oplyses, at Læsø Kommune ønsker ikke at eje 
bygninger, så Driving Rangen og maskinhuset overdrages til LSSGK for 

kr. 0,00. 

• Vi har bestilt det nye probox check-in system, som vi er blevet lovet skal 
være oppe at køre til sæsonstart. Det betyder, at medlemmer skal booke 

som tidligere i det gamle system og kun gæste spillere skal bruge det 
nye. Det nye er nødvendigt for at kunne modtage kontaktløs betaling, 

samt i øvrigt for at opfylde NETS krav. 
• Vi vil gerne have bygget et halvtag på nordsiden af maskinhuset for at 

have alle maskiner i læ. Det samme gælder et halvtag over vore 
golfbiler. 

• I vil bemærke, at der er gjort meget for at forbedre fairways. Vi har 
strøet 200 tons kompost i efteråret og vil også gentage denne 

behandling nu her i foråret. Derudover har vi tilført nogle huller 
fairwayvanding og håber at kunne udvide de områder og huller vi gerne 

vil vande. 
• Vi har arbejdet hårdt og vi er ikke færdige, men vores hjemmeside har 

fået et nyt layout og efter lidt mere uddannelse, skulle det være mere up 

to date i fremtiden. Fotos og oplevelser på banen der kan deles med 
andre, er velkomne. 

• Vi er blevet kontaktet af Døve Forbundet, der gerne vil afvikle DM i golf 
for hørehæmmede på Læsø i weekenden den 11.-12.6.2022 

 
Vi har brug for en masse frivillige til at hjælpe med alt dette. 

 
Der var ingen yderligere spørgsmål til ovenstående. 

 
 

PUNKT 3. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB. 
 

Bent Hesthaven fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab for 2021.  
For ikke at overtræde persondataloven er regnskabet i år opstillet på en ny og 

mere overskuelig måde. Regnskabet udviser et overskud på kr. 141.000. 

 
Der blev stillet spørgsmål til den store forskel i tilskud fra 2020 til 2021. Bent 

Hesthaven oplyste, at det var Covid-19 tilskud i forbindelse med hjemsendte 
medarbejdere. 

 
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  
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PUNKT 4. FREMLÆGGELSE AF BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR. 
 

Bent Hesthaven gennemgik budget for 2022, med bemærkningerne: Vi bliver 
nødt til at stramme skruen lidt i år, idet der er lidt nedgang i 

kontingentindtægter samt, at der er nogle engangsudgifter såsom advokat 
regning i forbindelse med leje af banen.  

 
 

PUNKT 5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2023. 
 

Bestyrelsens forslag til kontingent i 2023: 

 
Seniorkontingent øges fra kr. 3.600 til kr. 3.700 årligt  

Pensionistkontingent øges fra kr. 3.200 til kr. 3.700 årligt  
Ægtepar kontingent øges fra kr. 6.800 til kr. 7.400 årligt 

Long distance øges fra kr. 2.600 til kr. 2.800 årligt 
 

Ingen ændring for fleks, børn, junior og ungdoms medlemmer. 
Pensionister og ægtepar er kun ændringer for dem der er i disse grupper, der 

kan ikke oprettes nye. 
  

Kontingent for pensionister og ægtepar er herefter det samme som senior. 
 

Bestyrelsens forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget. 
 

 

PUNKT 6. FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG MEDLEMMER. 
 

Forslag fra medlem Henning A. Hansen: §4 Ordinær generalforsamling 
afholdes på Læsø hvert år i marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages 

varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i 
den lokale presse. 

 
Ændres til: §4 Ordinær generalforsamling afholdes på Læsø hvert år inden 

udgangen af maj måned. Indkaldelse skal ske med mindst 28 dages varsel ved 
skriftlig henvendelse til medlemmerne. 

 
Forslag fra medlem Henning A. Hansen: §5 Forslag fra medlemmer skal 

være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar. 
Forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

 
Ændres til: §5 Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til 

bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen skal gengives i den endelige 

dagsorden, der udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. 
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Bestyrelsen foreslår: §5 som følger: Forslag fra medlemmer skal være 

indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen 
Forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen skal gengives i den endelige 

dagsorden, der udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Idet 14 dage er for lidt tid til bestyrelsen til at behandle forslaget. 

 
Forslag fra bestyrelsen: §4 Stemmeberettigede er ifølge dansk lov, 

personlig myndige, aktive medlemmer af Læsø Seaside Golf Klub og har 
følgende antal stemmer: 

Ungdom, senior og pensionister har hver 10 stemmer. 
Fleks medlemmer har hver 1 stemme. 

 

Ændres til: §4 Stemmeberettigede personligt myndige aktive medlemmer af 
Læsø Seaside Golf Klub og har følgende antal stemmer:  

Fleks- og long distance medlemmer har hver 1 stemme, 
øvrige har hver 10 stemmer. 

 
Forslag fra bestyrelsen: §11 Matchudvalget består af 1 bestyrelsesmedlem 

og mindst 2 andre medlemmer. 
 

Ændres til §11 Matchudvalget består af mindst 2 medlemmer heraf mindst 1 
bestyrelsesmedlem. 

 
Forslag fra bestyrelsen: §12 Baneudvalget skal have ligelig repræsentation 

af klubben og banens ejer. 
 

Ændres til: §12 Baneudvalget består af mindst 2 medlemmer heraf mindst 1 

bestyrelsesmedlem. 
 

Bestyrelsen foreslår: §13 Klubhusudvalg. Udvalget skal underrette banens 
ejer om opståede skader på bygninger og inventar etc. 

 
Ændres til: Afsnittet slettes, har ingen relevans længere. 

 
Bestyrelsen foreslår: §16 Vedtægtsændringer samt beslutning og likvidation 

og fusion skal, for at opnå gyldighed, godkendes af Erhvervsfremmestyrelsen i 
en periode af 10 år fra udbetaling af et eventuelt tilskud. 

 
Ændres til: Afsnittet slettes, har ingen relevans længere. 

 
Samtlige vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget samt at 

forslag til evt. ændringer til vedtægter med eksisterende tekst 

fremover udsendes forud for generalforsamlingen. 
 

Yderligere anmoder bestyrelsen i henhold til §8 i vedtægterne 
generalforsamlingen om tilladelse til salg af ejendommen Prof. Johansens Vej 

1a, 9940 Læsø, hvis man kan få en tilfredsstillende pris og aftale. 
 

Motivering fra bestyrelsen: i LSSGK har brug for kapital til at købe golfbanen. 

http://www.laesoe-golfklub.dk/


Læsø Seaside Golf Klub  

Prof. Johansens Vej 4 – 9940 Læsø – 

Telf. 98498400 – www.laesoe-golfklub.dk - post@laesoe-golfklub.dk 

 

samt 
 

Tilladelse til ligeledes i henhold til §8 i vedtægterne generalforsamlingen om 
tilladelse til oprettelse af kassekredit stor max kr. 200.000. 

 
Bestyrelsens motivation: Begge anmodninger på baggrund af: Klubbens 

likviditet er noget stram fra 1. januar til 15. februar (kontingent indbetaling), 
da der er bundet kr. 400.000 i ejendommen Prof. Johansens Vej 1a og der er 

bundet kr. 375.000 på deponeringskonto i forbindelse med leasing af 2 fairway 
klipper og en green klipper. Der er i år yderligere bundet kr. 200.000 i 

udvidelse af drivingrange. 

 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse på køb af Prof. Johansens Vej 1A, et 

køb, hvor vores greenkeeper er garanteret bolig i op til 9 år, mod klubben 
betaler ejendom skat og forsikring på ejendommen. Ejendommen sælges til 

det bestyrelsen mener vil være en god forretning for klubben.  
 

Konklusion: Bestyrelsen arbejder med at finde midler til på kort/langt sigt at 
overtage golfbanen. 

 
Bestyrelsen fik mandat til begge anmodninger. 

 
 

PUNKT 7.  VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. 
 

På valg er: Bent Hesthaven, Ilse Hesthaven, Steen Bilberg og Anita Vesterdorf, 

alle modtager genvalg. 
 

Til bestyrelsen blev Bent Hesthaven, Ilse Hesthaven, Steen Bilberg og 
Anita Vesterdorf genvalgt. 

 
 

PUNKT 8.  VALG TIL SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN. 
 

På valg er: Rene Rosenfeldt Jespersen, der modtager genvalg. 
 

Valgt blev Rene Rosenfeldt Jespersen. 
 

 
PUNKT 9.  VALG AF FANEBÆRERE. 

 

På valg er: Lars Rosenfeldt Jespersen, modtager genvalg og Peder Bo 
Sørensen. 

 
Valgt blev Lars Rosenfeldt Jespersen. 

 
 

PUNKT 10. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT. 
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På valg er: Judith Christensen, modtager genvalg og Steen Bilberg modtager 
ikke genvalg. 

 
Jens Jørn Bøvling blev foreslået som suppleant.  

 
Valgt blev som revisor Judith Christensen og som suppleant Jens Jørn 

Bøvling. 
 

 
PUNKT 11. EVENTUELT. 

 

Henning A. Hansen inviterede alle med naboer til åbent hus i Læsø Golf Resort 
lørdag den 9.4.2022 kl. 14.00. 

 
Peter Singers bad de tilstedeværende deltage i 1 minuts stilhed til ære for 

Susanne Vinther Christiansen og Anne Trondal, der ikke er iblandt os mere. 
 

Peter Singers vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for fremmøde, god ro og 
orden, tak for positiv indstilling til klubbens mange opgaver. Det bliver helt 

sikkert en dejlig sæson.  
 

Tak til dirigenten for kompetent ledelse af generalforsamlingen.  
 

Kom godt hjem. 
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