
Dagsorden bestyrelsesmøde 

 

Dagsorden 

Punkt Tekst Orientering/Beslutning 

1 Underskrivning af referat fra 
sidste møde 

Referatet blev underskrevet 

2 Økonomi, budget-opfølgning 
og balance 

BH orienterede om økonomien samt 
opfølgning af budgettet. 
De stigende omkostninger er medvirkende 
til, at vi kommer ud med underskud i år. 

3 Budget 2023 BH gennemgik budget 2023 og bestyrelsen 
godkendte det fremlagte. 

4 Match- & Aktivitets kalender 
2023 

Der er nogle få rettelser til 
matchkalenderen – IH tager sig af det. 
SB tager sig af Sponsor ved firmatchen og 
PS og Mie sponsor til Læsøugen. 

5 Kort orientering om: 
Møde nye medlemmer ME 
DGU-møde og Hvide Klit PS 
GNG og Ø-golf møde BH 
Møde med Læsø Golf Resort 
ME/BH 

ME orienterede om mødet med eventuelle 
nye medlemmer, hvor flere tilkendegav 
interesse. 
ME følger op til foråret med ny invitation 2. 
april 2023 kl. 13.00 med travetur og kaffe. 
PS, BH, ME deltog i møde med DGU og 
havde samme dag et møde i Hvide Klit om 
feedback om erhvervelse af nye 
medlemmer. 
BH deltog i GNG’s generalforsamling, 
hvoraf fremgik at kun 2 af de tidligere SGN-
klubber ikke er medlem af GNG. Under 
mødet orienterede BH om ophold på Læsø 
for klubber i klubben. 
Ø-golfmøde med BH. Der er fremover en 
gave for 3 stempler for spil, herudover 
deltager de i en årlig lodtrækning om et 
ophold på Læsø Golf Resort. 
BH og ME havde møde med Golfresortet og 
aftalen for 2022 fortsætter i 2023 dog 
enedes man om, at resortets gæster har frit 
spil på par-3 banen. Aftale for 2024 
forhandles i september 2023. 

Dato 6. december 2022 

Klokken 16.00 til ca. 18.00 

Sted Rullegårdsvej 28, 9940 Læsø 

Deltagere Peter Singers (PS) Mie Elsborg (ME) Bent Hesthaven (BH) Anita Vesterdorf 
(AV) Arne Strøm Petersen (ASP) Ilse Hesthaven (IH) Steen Bilberg (SB) 
deltog via Teams 

Afbud  



 

6 
 

Brainstorm møde i januar 
2023 – Læsø Ugen, 
Firmamatch, 
Forretningsorden/vision og 
meget mere 

Bestyrelse aftalte at holde et arbejdsmøde 
den 17. -18.1.2023. 
 
 

7 To do liste for bestyrelsen? Udsat til næste møde 

8 Nyt fra udvalgene IH har modtaget tilmeldingsskema til 
Regions Golf og der var enighed om kun at 
tilmelde et Veteranhold. 

9 Eventuelt Intet 

10 Næste møde ? 

       

Referat godkendt 

 

 

____________________   ___________________          

Peter Singers                         Bent Hesthaven 

 

 

____________________   ____________________  

 Arne Strøm Petersen                            Ilse Hesthaven  

 

  

    

____________________   ____________________ 

Steen Bilberg   Anne Marie Elsborg 

 

 

 

_____________________ 

Anita Vesterdorf 

 

 

Ref.: Ilse Hesthaven 


