
REE GOLFKLUB REFERAT AF GENERALFORSAMLING (Corona-forsinket) 
10. juli 2020 KL. 16.00 

 
Der var fremmødt 36 af klubbens 700 medlemmer.  
 
Formand Kjeld Birch (KB) bød velkommen.  
 
Dagsorden: Pkt. 1: Valg af dirigent 
Finn Lange (FL) blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsam-
lingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og at den derfor var lovlig og 
beslutningsdygtig.  
 
Pkt.2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
Formandens og udvalgenes beretninger kan læses på klubben hjemmeside under bestyrelsen: 
https://www.reegolfklub.dk/klubben/bestyrelsen/generalforsamling.html 
 
KB aflagde et kort sammendrag med fokus på økonomi, banedrift, medarbejderstab etc., 
herunder specificering af underskud på ca. 260.000 kr.  
 
KB takkede alle udvalg og klubbens frivillige for et stort arbejde i 2019 og nævnte især 
Baneudvalget, hvor Peter Thrige havde overtaget ansvaret for både medarbejderstaben og 
banedriften. 
 
KB nævnte desuden, at klubben nu er medspiller i forhold til Café Pibemølle, og at klubben har 
forestået den nylige renovering af det gamle rygerum til en indbydende Café. 
 
Klubben har nu også en samarbejdsaftale med Shoppen sammen med Ree Golf A/S angående 
service til både medlemmer og gæster. 
 
Et enkelt spørgsmål fra salen vedr. uautoriseret skilt på banens 5. hul blev besvaret med, at 
dialog vedr. sponsorat foregår. 
 
Derefter fastlog dirigenten, at formandens beretning var taget til efterretning. 
 
Pkt.3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse  
Jørgen Nordentoft (JN) gennemgik det reviderede regnskab for 2019, (TRYK HER) med 
henvisning til KB’s omtale af forholdene omkring det opståede underskud. Desuden blev det 
bl.a. nævnt, at indkøb af nye rangebolde ikke var budgetteret; men alligevel fundet nødvendigt.  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 
Pkt. 4: Forelæggelse af budget for 2020 og vedtagelse af medlemskontingenter for det 
kommende år 2021 
KB gennemgik budget for 2020, som på grund af Corona-restriktionerne har været revideret 
adskillige gange i de forløbne måneder. 
Det reviderede budget viser, at Bestyrelsens stramme reduktioner på omkostningssiden vil give 
et væsentligt bedre resultat end oprindeligt budgetteret. 
 
Enkelte spørgsmål om bl.a. tilladt generering af overskud og indtægt på vores Simulatorer blev 
besvaret. Desuden har vi opnået et højere kommunalt aktivitetstilskud end tidligere grundet godt 
forarbejde af Sekretariatet ifm med diverse ansøgninger. 
 
Provision til Shoppen (omtalt under KB’s beretning) blev uddybet. 
 
Medlemskontingenter for 2021 blev gennemgået med bemærkning om, at.de foreslåede 
kontingentforhøjelser skal være med til at genopbygge klubbens egenkapital. 

https://www.reegolfklub.dk/klubben/bestyrelsen/generalforsamling.html
https://www.reegolfklub.dk/files/Bestyrelse%20mm/Arsregnskab2019ogbudget2020.pdf
https://www.reegolfklub.dk/files/Bestyrelse%20mm/Budget2020.pdf


Kommentarer fra salen vedrørende pris på Vintermedlemskab og Flex-Hverdag blev taget ad 
notam. 
 
De forslåede medlemskontingenter for 2021 blev enstemmigt godkendt.  
 
Pkt. 5: Forslag fra bestyrelsen  
JN fremlagde to nye forslag til medlemskategorier: 
Flex-Greenfee, som er et træningsmedlemskab med DGU-kort (at sammenligne med andre 
klubbers Long distance medlem). Kræver at man har banetilladelse/golfkørekort i forvejen. Pris 
kr. 1.200. 
Sommermedlemskab for fuldtidsmedlemmer i andre DGU-klubber (hjemmeklub). Medlemskabet 
er gældende fra 1. maj til 30. september 2020. Dette kan på sigt blive et en permanent 
medlemskategori. Pris kr. 3.400. 
 
Forslagene blev enstemmigt godkendt.  
 
Pkt. 6: Forslag fra medlemmerne 
Ingen forslag fra medlemmerne.  
 
Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valg af formand: Kjeld Birch blev genvalgt for 2 år.  
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Erland Kongsdal Pedersen blev genvalgt for 2 år. Jan 
Stampe blev valgt for 2 år. Jørgen Nordentoft blev valgt som ny kasserer for 1 år. 
 
Pkt. 8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  
Winie Hillemann og Bent Jørgensen blev valgt som suppleanter for 1 år. 
 
Pkt. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant 
Hanne Tandrup blev valgt som ny revisor. Marianne Sinding blev valgt som revisorsuppleant.  
 
Pkt. 10: Eventuelt, herunder orientering fra Chefgreenkeeperen 
Da Joe Thomsen er på ferie udgik hans indlæg. 
Der blev stillet spørgsmål om vores Fritspilsaftale med Nivå Golf og Værebro Golf, som udviser 
en ubalance, da REE GOLF modtager et væsentligt større antal spillere fra de øvrige klubber, 
end vores egne medlemmer benytter deres baner.  
Det er dog fortsat et aktiv for REE Golfklub at kunne tilbyde nye medlemmer denne mulighed. 
Bestyrelsen afsøger evt. muligheder for lignende aftaler med andre klubber. 
 
Det blev fra salen oplyst, at blandt brugerne af GLFR (elektronisk baneguide) er REE GOLF 
blandt de 10 mest spillede baner i Danmark. 
Der kom fra salen en kommentar til et evt. navneskifte for klubben, eftersom klubben nu er 
eneansvarlig for både banedrift og økonomi. Dette blev taget ad notam af Bestyrelsen. 
 
Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og orden og erklærede den ordinære – forsinkede - 
generalforsamling for afsluttet.  
 
Kjeld Birch afsluttede med at takke dirigenten, bestyrelsen, staben og alle de frivillige. 
 
 
 
Referent: Nils Rohde                                             Dirigent: Finn Lange  
 
Helsinge d. 20. juli 2020 


