Bestyrelsesmøde REE Golfklub 08-09-2020 kl. 17:00
Tilstede: Kjeld Birch, Niels Rohde, Jørgen Nordentoft, Jan Stampe og Winie Hillemann.
Afbud: Erland Kongsdal Pedersen og Bent Jørgensen
Referat: Mette Schjønning

REFERAT:
(I.A. = Ikke aktuelt)
1. (Evt.) indlæg fra (udvalgt) KiK/Udvalgsformand – I.A.
2. General info v/ Formanden
Der er ansat en ny vicevært, Ib Larsen, der starter 01-10-20. Han bliver introduceret d. 28., 29. og 30.
september. Mette Schjønning startede i administrationen 01-09-2020 og bliver introduceret i september,
hvor Ann-Britt stadig er ansat.
3. Referat fra sidste møde. Blev godkendt
4. Status økonomi. JN gennemgik regnskabet, som fortsat ser fint ud – vi er på revideret ”Corona” budget,
eller bedre på væsentligste poster. Ingen grund til at revidere budgettet aktuelt.
5. Markedsføring og kommunikation: Vi har en række kampagner kørende på Facebook, men er ellers
tilbageholdende med markedsføring og udgifter der til.
6. Klub 37/ rekrutteringsudvalg: Første møde blev holdt 07-09-2020. Her blev det drøftet hvad udvalget
skal arbejde med for at tiltrække flere medlemmer. Der skal laves en handlingsplan og der afholdes møde
igen om 3 – 4 uger.
7. Administration og sekretariat: Nyt om Probox installationen. Der er ved at blive indhentet tilbud på en
ny model, som kan hænge på væggen. Modellen kommer i november.
8. Strategiproces – I.A.
9. Orientering fra/om udvalg.
Ønsker vedr. faciliteter:
Springvand på hul 18 – dette ønske bliver forfulgt, da der var enighed om at ideen er god.
Driving Range skal have tjekket lysene der hænger i overdækningen. Mette informerer Joe om at
bestyrelsen ønsker at lysene i overdækningen bliver set efter.
Fairway og teesteder trænger en del steder til at blive rettet op. Baneudvalget informeres mhp aktion og
prioritering.
Ønske om en sigtepind på hul 16 (som på hul 9).
Der skal gøres noget ved vandingsanlægget. Formanden har bedt om at få en rapport, der fortæller, hvad
der skal til for at opdatere det, inkl økonomi, mhp dialog med baneejer om igangsættelse af renovering.
Udvendig vedligeholdelse. Der mangler maling mange steder – især det hvide på terrassen ved shoppen.
Uanset om det er A/S eller klubben der har opgaven, så skal det gøres. JN undersøger i kontrakten, hvem
der har opgaven.
Træprojekt-2: Rough mellem hul 8 og 9 bliver fjernet, området bliver planet og der bliver sået græs.
Herefter vil der blive plantet 65 – 75 træer i området. Der er ved at blive indhentet tilbud og i næste
nyhedsbrev, vil der blive annonceret efter sponsorer. Denne plan blev vedtaget i bestyrelsen.

Info fra sponsorudvalget. Der er kommet ny sponsor på hul 2. På mødet i udvalget 07-09-2020 var der
besøg af Søren Juul, der holdt et oplæg om sponsor pleje. Det lød spændende og der skal nu udarbejdes en
forretningsmodel, der handler om, hvad klubben og hvad Søren vil få ud af et evt. samarbejde.
Sponsorudvalget holder bestyrelsen orienteret.
Info fra turneringsudvalget. Udvalget vil se på en model der handler om – hvad der er af sponsorer og hvor
mange turneringer der kan afholdes - i stedet for at have turneringer, hvor det er vanskeligt at skaffe
sponsorpræmier.
Klubmesterskaber. Der er 6 tilmeldte i herrerækken – Der skal være 8 elite spillere. Det er vedtaget at
turneringen alligevel bliver gennemført på Coronadispensation.
Jubilæumsturneringen. Det lykkedes at få præmier nok til turneringen, som blev afviklet på rigtig god måde.
Klub 37 -status på nye medlemmer. Nogle få bliver overført til næste år. Winie regner med at omkring 40
vil melde sig ind i klubben.
10. Årshjul.
Frivillige arrangement 17-10-2020. Der er tilmelding direkte til Jørgen. Der skal laves et program med
præmier og klubbetalt frokost. Det er nu, der skal indkøbes præmier og det besluttes at der købes
golfrelaterede præmier. Jan foreslog at der købes ind til næste år også for at få mængderabat. NR og JN
arrangerer.
Frivillig arbejdsdag 20-9-2020: Der er ikke så mange der har meldt sig til endnu og det blev besluttet, at der
snarest skal sendes en mail til medlemmerne om arbejdsdagen, og den laver NR.
Formandsmøde i november: Møde med formænd for udvalg og klubber i klubben. Mødet afholdes i
forlængelse af et bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde i november flyttes til onsdag d. 11-11-2020 kl. 17.
Formændene inviteres til kl. 19. NR skriver invitation.
Dialog med KongeGolf: Formanden har talt med formændene for de fire klubber, der er medlemmer i
Kongegolf. Det er lige nu ikke muligt at blive medlem, da klubberne i samarbejdet har en strategi om ikke at
lave noget om og optage flere medlemmer før modellen har eksisteret i nogle yderligere år. Formanden
blev af Kongegolf foreslået at skrive til klubberne f.eks. med et godt vintertilbud til Kongegolf medlemmer. I
bestyrelsen blev det foreslået at lave tilbuddet som en forlængelse af jubilæet. Formanden bad om
bestyrelsens accept til at gå videre med denne ide og det blev vedtaget.
Fritspils aftaler: Det blev vedtaget at fritspils ordningen skal drøftes på næste bestyrelses møde.
Players First: NR og Mette skal kigge på, hvordan der kan trækkes rapporter, som kan sendes til de
forskellige udvalgsformænd.
Domæner: Det vil kræve mange timer at ændre domænet på klubbens forskellige platforme, så det er
blevet besluttet at holde fast i Reegolfklub (vs. reegolf.dk) indtil der evt. skal ændres hjemmeside.
Pre-booking: Det blev besluttet at proceduren for blokering og regler i Golfbox, i forbindelse med f.eks. KiK
og visse uformelle medlemsgrupperinger, skal vurderes inden næste sæson. Aktion NR.
11. Eventuelt.
Formanden rejste spørgsmål om, om REE Golfklubs velkomst hilsen ved booking på Golfbox er god og venlig
nok. Mette og Ann-Britt undersøger om der bliver sendt en opfølgende mail til Greenfee gæster og om den
velkomsthilsen, der sendes nu kan ændres.
Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 8.10.20 kl. 17.00

