
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. maj kl. 20.00   

Referat nr. 274 
 
Deltagere: 
Jesper Billund JB 
Kent Budolfsen KB 
Helle Hove  HH 
Lone Fjeldgaard LF 
Torsten G. Christensen TC 
Per Falk  PF 
Kristian Kveiborg KK 
Lisbeth Christensen LC 
 
 

1. Nyt fra formanden 
I bestræbelserne på at spare på omkostningerne har bestyrelsen besluttet, at nogle af de 
opgaver, der indtil nu har ligget i sekretariatet, efterhånden skal overtages af bestyrelsen 
og / eller udvalg. 
Læsø Golfklub har jubilæum 13. juni, og formanden repræsenterer klubben ved et 
jubilæumsarrangement. 

 
2. Økonomi 

Der er udskiftet 4 golfbiler samt indkøbt golfbil til greenkeeperne. 
Det er stadig svært at holde budgettet for medlemskontingent, så vigtigste opgave er at 
fastholde og skaffe medlemmer. Alle medlemmer opfordres til at bakke op om "Tag en ven 
med på golfbanen". Det er også en rigtig god idé at tage evt. interesserede med på par 3-
banen et par gange. Det skal der ikke betales for, da det jo gerne skal føre til nye 
medlemmer. 

 
3. Nyt fra udvalgene 

Husudvalg: De fleste lamper er nu udskiftet til LED-lamper. Café-pendler har været i 
restordre, men vil blive leveret i løbet af denne uge og opsat snarest. 
Turneringsudvalg:  Den 10. maj afholdtes Bravo Tours turneringen med 100 deltagere. 
Meget flot. Turneringen DM i Seniorgolf den 16. maj er aflyst på grund af manglende 
tilmelding. 
Eliteudvalg: Første runde af Danmarksturneringen blev afholdt den 25.-26. april. Såvel 4. 
division herrer som kvalifikationsholdene herrer og damer samt 2. division Veteraner var i 
ilden. Desværre måtte de alle se sig besejret i alle matcherne. 
Begynder / juniorudvalg: Udvalget er kommet godt i gang, og der er i øjeblikket 21 
prøvemedlemmer. Torsdagsmatcherne er ligeledes i fuld gang med fin tilslutning.  
Ca. 35 elever fra Hørmested skoles 4.-5. og 6.  klasse har golf som idræt tirsdag og torsdag 
ind til sommerferien. Juniorprojektet fortsætter de næste år. Klubben stiller med frivillige 



hjælpere samt golfudstyr, og samarbejdet har allerede givet 4 nye juniorer som 
prøvemedlemmer. Klubben vil forsøge at være mere attraktiv for børn og unge, da antallet 
af juniorer har stor betydning for kommunens tilskud til klubben, og derfor indrettes et 
juniorafsnit i mødelokalet.  
Baneudvalg: Gult teested på hul 4 er snart klar til brug, og arealet på 15. hul er tilsået. 
Sponsorudvalg: Forslag til mulige sponsorer modtages med tak. 

 
4. Opfølgning på beslutningsreferat (to do liste) 

Lisbeth ajourfører beslutningsreferatet 
 

5. Eventuelt 
Næste møde onsdag den 17. juni kl. 20.00  
 
 

 
 
Jesper Billund Kent Budolfsen  Helle Hove 
Formand  Næstformand  Kasserer 
 
 
Per Falk  Lone Fjeldgård  Torsten G. Christensen 
 
 
Kristian Kveiborg 
Sekretær  


