Bestyrelsesmøde REE Golfklub 08-10-2020 kl. 17:00
Tilstede: Kjeld Birch, Niels Rohde, Jørgen Nordentoft, Jan Stampe, Erland Kongsdal Pedersen, Winie
Hillemann, Bent Jørgensen og Mette Schjønning.
Referat: Erland Kongsdal Pedersen

REFERAT:
(I.A. = Ikke aktuelt)
1. (Evt.) indlæg fra (udvalgt) KiK/Udvalgsformand – I.A.
2. General info v/ Formanden
Tilbud om at videreuddanne sig, men det er på eget initiativ at komme med behovet.
Banen står flot, også når man sammenligner med andre kendte baner.
3. Referat fra sidste møde. Blev godkendt
4. Status økonomi.
JN gennemgik regnskab og budget, som fortsat ser fint ud.
Udestående omkostninger som skal aktiveres:
Opstart af Probox, træprojekt 2, spande og måtter til drivingrange, nye bolde til drivingrange.
Antal medlemmer er p.t. 760 + 19 passive.
5. Markedsføring og kommunikation:
Annoncer og god omtale i Golfbladet. Facebook annoncer med mange visninger. Golfsimulatorer er næste
PR projekt.
6. Administration og sekretariat:
Mette er kommet godt i gang og er på forkant med arbejdsopgaverne.
7. Strategiproces – I.A.
8. Orientering fra/om udvalg.
Træprojekt 2: Tilsagn om sponsorater fra flere medlemmer.
Regel- & Handicapudvalg: Kursus i nye handicapregler forsøges afholdt i klubben. Handicapbegrænsning
fjernes i det nye år, men handicapsum på 162 fortsætter.
Banekontrol: Bagmærker genindføres fra 2021. Winie kommer med oplæg.
Juniorudvalg: Henrik Hansen trækker sig som formand og overlader roret til Michael Andersen.
Sponsoraftaler: Nye sponsorer er kommet til. Møde afholdes med turneringsudvalg om behov for præmier.

Boldkort: Familiekort nedsættes til kr. 1.500. Først ved fornyelse af Årskort, bliver man tilgodeset med de 6
uger ekstra, som er udmeldt tidligere.
Turneringsudvalget: Antal turneringer afhænger fremover af antal sponsorer.
Fritspilsaftaler: Aftaler med Nivå og Værebro fortsætter i 2021 og begge er nu med 5 gange besøg.
Players First: Mette og Nils på kursus i det nye system.
9. Årshjul:
Frivillige arrangement 17/10: Indbydelser er udsendt og p.t. har 35 givet tilsagn.
Formandsmøde 11/11: Kjeld, Nils og Mette planlægger arrangementet. Nils har udsendt indbydelser.
DGU regionalmøde 9/11: Vi deltager med 2 personer i Hillerød.
10. Eventuelt.
WH: 62 deltagere i Klub 37 og heraf er 38 indmeldt.
Golfbox: Automatisk besked ved tidsbestilling skal gøres mere serviceminded. KB, EKP og MS kommer med
forslag.
JN foreslog i forbindelse med at kontingentet på Flex Green Value stiger med kr. 500 til kr. 3.100 (vedtaget
på GRF), at kontingentet også omfatter brug af træningsfaciliteterne.
JN/MS giver besked hurtigst muligt til medlemmerne.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 11.11.20 kl. 16:00-18:00
Herefter formandsmøde kl. 19:00-21:00

