Referat af bestyrelsesmøde den 7. juli 2020.
I mødet deltog:

Kjeld Birch, Nils Rohde, Jan Stampe, Jørgen Nordentoft og Erland Kongsdal
Pedersen (ref.) Fravær med afbud: Ingen. Kopi af referat til
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og klubbens hjemmeside.

BESTYRELSESMØDE REE GOLFKLUB.
REFERAT:
(I.A. = Ikke aktuelt)
1. (Evt.) indlæg fra (udvalgt) KIK/Udvalgsformand - I.A.
2. Generel info v/formand, inkl. status banen, faciliteter og medarbejdere – I.A.
3. Referat fra sidste møde:
Ingen kommentarer.

4. Status økonomi v/KB og JN
Årets 6 første måneder, 1) saldobalance per 30/6. Behov for korrektiv aktioner?
v/KB-JN
Aktuelt regnskab forelagt. Det ser fornuftigt ud og vi fastholder det lagte budget.

Status diverse Corona pulje ansøgninger v/JN
Noget af lønkompensationen bliver returneret.
Kommunen giver tilsagn om økonomisk støtte til juniorernes uge 32 aktivitet.

Fritspilsaftaler, aktuel status og ønsker v/KB
Statistik for Nivå og Værebro fremlagt. Bliver ikke udnyttet nok af vores medlemmer, så kan vi gøre det
mere attraktivt?

5. Markedsføring/kommunikation – status v/EKP, KB, NR
Facebook annonce med billig greenfee kører fortsat. Annoncer i Ugeposten og Golfbladet.
Næste udvalgsmøde afholdes 12. august.

6. Klub 37/Rekrutteringsudvalg under etablering v/KB
Muligt nyt emne til RU-udvalget er kontaktet. Klub 37 fortsætter uændret deres gode arbejde.

7. Administration/sekretariat/bogholderi v/JN.
Vi har modtaget en del ansøgninger til erstatning for Ann-Britt/Sekretariatet, samt jobbet som vicevært.
JS gennemgik ProBox og fortsætter dialogen med firmaet.

8. Strategiproces – status udvalgte handlingsplaner. I.A.

9. Orientering fra/om udvalg, KIK, shop, restaurant og Pro.
Sponsorudvalget – status v/JS/KB
Vi forsøger at skabe et slagkraftigt udvalg og en snarligt møde finder sted.

Turneringsudvalget, Eliten, Tematræning, Jubilæumsugen mv v/NR
Kommende turneringer: 2/8 Landström – 9/8 åben turnering.
Golfbolde og håndklæder indkøbes til jubilæumsturneringen.

Baneudvalg.
8.000 rangebolde er forsvundet. Vi laver mere oplysning og kontrol.
Træprojekt nr. 2 er i støbeskeen,

10. Årshjul plus opståede ad hoc emner:
GF 9/7 - status v/KB/JN.
Vi sender reminder ud onsdag.
.

11. Eventuelt, herunder bekræftelse af tid/scorekortudprintning.
Vi skal minde medlemmerne om at vi alle – uden Bagmærke i år – skal bekræfte tid og printe
scorekort ud. Banekontrollen skal tjekke, men ikke sanktionere.
Der er sat ”uautoriseret” reklameskilt på bænken ved teestedet på hul 5. Det skal fjernes, eller
autoriseres.
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