Referat fra bestyrelsesmøde
Dato
Klokken
Sted
Deltagere

Afbud

23. maj 2022
19.30
Rullegårdsvej 28
Peter Singers, Bent Hesthaven, Arne Strøm Petersen, Ilse
Hesthaven og Steen Bilberg.
Anita Vesterdorf og Anne Marie Elsborg deltog via Teams.
Ingen

Dagsorden
Punkt
1.
2.

Tekst
Underskrivning af referat
fra sidste mødet 17.03.22
Økonomi, budget
opfølgning og balance.

3.

Hjertestarter

4.

Sekretariatets funktioner
og bemanding.

5.

Golf for elever på Læsø
Skole.

6.

Orientering fra møde med
borgmester og
kommunaldirektør.

Orientering/Beslutning
Referatet blev underskrevet af de
fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
Bh orienterede om den økonomiske
situation og konkluderede, at det går
den rigtige vej.
Anita har undersøgt flere muligheder og
typer for hjertestartere. Det blev
vedtaget, at hjertestarteren skal være
udendørs.
Anita arbejder videre med projektet.
Grundejerforeningen Nordmarken har
givet tilsagn om 50% af udgiften og der
søges om tilskud hos Læsø Fiskeindustri.
Der udfærdiges en opdateret
stillingsbeskrivelse af bemanding og
funktioner.
Peter og Bent i samråd med
klubsekretær Gitte Høgh.
Peter og Bent udarbejder en skrivelse til
skoleleder Henrik Mogensen om et
samarbejde med skolens idrætslærere
om muligheden for, at de enkelte
klasser kan komme til golfbanen.
Transport til golfbanen (Leif Ladefoged)
Borgmester og kommunaldirektør blev
vist rundt i klubhus samt drivingrange,
herunder den foretagne tilbygning,
hvortil der er ydet LAG- midler på
drivingrange.
Alt i alt et positivt møde.

7.

Lokaletilskud fra
Folkeoplysningen.

8.

9.

ProBox – scorekort til
klubmedlemmer,
indretning af forgang.
Trackman

10.

Nyt fra udvalgene

11.
12.

Næste møde
Eventuelt

Tilskud 25.000 i år er fastsat. Der skal
aftales et møde med Leif Ladefoged om
fremadrettet tilskud og bustransport til
golfbanen.
Det aftaltes, at husudvalget - Anita og
Arne ser på indretningen. Ilse udtrykte
ønske om at være med.
Trackman skal tages i brug nu.
Kan benyttes til klubbens
fuldtidsmedlemmer (klubbens
investering) andre betaler til Colin i
forbindelse med undervisning.
Matchudvalget:
Steen underrettede om den eventuelle
Flex-match. Der var for få, der viste
interesse og den aflyses derfor.
Der er yderst langsommelig tilmelding til
klubbens matcher.
Udvalget ser på, om der er for mange
matcher.
Baneudvalget:
Gødning er kørt ud og regnvejr er et
stort ønske.
Greenkeeperne har ønske om
udslagsmåtter på par-3 banen, hvilket
imødekommes.
SGN:
SGN har udsendt skrivelse om en fælles
front mellem klubberne i forhold til DGU
skal fortsætte eller ophøre.
Kontingent er 500 kr. årligt.
Vedtaget at fortsætte.
I sidste del af August
Salget af Prof. Johansens Vej 1 a, er nu
faldet på plads.
Arne forespurgte, om vores buggys er
forsikret ved krydsning af vejen.
Bent bekræftede, at det er de.
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