
Referat fra bestyrelsesmøde 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden 

 

Punkt Tekst Orientering/Beslutning 

1 Underskrivning af 

referat fra sidste møde 

Af hensyn til nye 

bestyrelsesmedlemmer, oplystes det, 
at ref. har 5 arbejdsdage til at skrive 

ref. og herefter har 
bestyrelsesmedlemmer ligeledes 5 

dage til kommentarer/ændringer. 

Referatet blev underskrevet af de 
tilstedeværende. 

2 Økonomi – regnskab 
for 2021 budget 2022. 

Bestyrelsen underskrev regnskab 
2021. 

Budget 2022 blev gennemgået. 
Kontingentfrihed blev drøftet. 

3 Lejekontrakt med Læsø 

Kommune, 
Samarbejdsaftale Læsø 

Golf Resort. 

Lejeaftalen mellem LSSGK og LK er 

endnu ikke på plads. BH rykket for 
afklaring d.d. 

Samarbejdsaftale mellem LSSGK og 
LGR er på plads og udsendt til 

bestyrelsen. Aftalen vil blive 
underskrevet at kasserer og 

næstformand. 

4 Generalforsamling 
herunder bl.a. 

1. Forslag hvor der 
gives bestyrelsen 

tilladelse til salg af 
Prof. Johansens vej 1a 

og/eller bestyrelsen 

Ad 1: BH orienterede om købstilbud, 
såfremt LSSGK ønsker at sælge. Det 

vil give en bedre likviditet og samtidig 
de samme betingelser for lejer. 

Yderligere besluttede bestyrelsen, at 
tilladelse til oprettelse af kassekredit 

også forelægges generalforsamlingen. 

Dato 14.02.2022 

Klokken 16:00 

Sted Rullegårdsvej 28, 9940 Læsø 

Deltagere Peter Singers, Bent Hesthaven, Ilse Hesthaven,   
Mie Elsborg, Arne Strøm, Steen Bilberg og Gitte Høgh 

(ref.) 

Afbud Anita Vesterdorf. 



tilladelse til oprettelse 

af kassekredit tkr. 200 

2. Ændring af 
vedtægter – Long 

Distance medlemmer 
samme stemmeret som 

fleks medlemmer. 

Ad 2: Bestyrelsen enedes om at 

foreslå ændringen. 

Øvrige ændringer: Det pålagdes 
bestyrelsen at nærlæse vedtægter 

og senest mandag den 21.2. 
meddele evt. ændringer til 

forretningsudvalget. 
Medlemmers forslag:  

Kit Holm har indsendt forslag vedr. ½ 
greenfee for gæst. Kit Holm kontaktes 

af Anita for at trække sit forslag, da 
bestyrelsen i fortsættelse af sidste års 

forslag, har vedtaget en 
forsøgsperiode på to år med ½ 

greenfee til gæst. 
Forslag fra Henning A. Hansen vedr. 

tidspunkt for afholdelse af ordinær 

generalforsamling m.m. Henning A. 
Hansen kontaktes af et medlem af 

bestyrelsen.  
Forretningsorden for LSSGK blev 

drøftet. 
På valg på generalforsamling 2022 er: 

Bent Hesthaven, Ilse Hesthaven, Anita 
Vesterdorf og Steen Bilberg. 

5 Udvidelse drivingrange 
– demo dag for 

TrackMan 

Der arbejdes på udvidelse af 
drivingrangen. Arbejdet forventes 

færdigt inden 1. marts, så der kan 

afholdes indvielse DEMO dag for 
TrackMan fredag den 15.4.2022 med 

Colin Smith i spidsen.  

6 Arbejdsdag 9. april 

2022 

BH orienterede om arbejdsopgaver 

ved arbejdsdagen 9.4.2022 fra 10.00 - 
13.00. Forbehold for ændringer af 

listen forbeholdes. 
Dagen afsluttes med frokost. 

7 Medlemmer – nye – 

long distance støtte 
som fuldtids. 

Tidligere er bestyrelsen blevet gjort 

opmærksom på, at LD-medlemskab er 
meget billigt – mange steder koster et 

LD-medlemskab det samme som 
LSSGK’s fuldtid medlemskab, derfor vil 

bestyrelsen kontakte nuværende LD-
medlemmer og orientere dem om 

fordele ved at konvertere til et fuldtids 
medlemskab. 



8 Ny ProBox automat. LSSGK har set sig nødsaget til at 

investere i ny Probox, da der nu er 

krav om kontaktløs betaling. Dette 
krav kan vores nuværende Probox ikke 

opfylde. Boxen forventes opsat og 
installeret omkring 01.04.2022. 

9 Nyt fra udvalgene. Intet nyt fra udvalg. 
Mie Elsborg opfordredes til at træde 

ind i HCP- og regeludvalg. 
Steen Bilberg opfordredes til at træde 

ind i Matchudvalget. 
Begge accepterede opfordringen. 

10 Eventuelt -BH deltager i messe i Herning. 

-I Kristiansand Posten er der en 
annonce samt et norsk indlæg fra et af 

vores medlemmer. 
-Der skal afholdes DM for 

hørehæmmede i weekenden 11.-12.6. 
her i klubben. 

- Der efterlyses muligheder/ideer der 
kan udvide klubbens sponsorer. 

  Næste møde den 17.3. kl. 19:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Referat godkendt 

 

 

____________________  ____________________          

Peter Singers   Mie Elsborg 

 

 

____________________  ____________________ 

Bent Hesthaven   Anita Vesterdorf 

 

 

____________________  ____________________ 

Ilse Hesthaven   Steen Bilberg 

 

 

 

____________________  ____________________ 

Arne Strøm     

 

 

 

 

 

 


