
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. august 2020. 
 

I mødet deltog: Kjeld Birch, Nils Rohde, Jan Stampe, Jørgen Nordentoft og Erland Kongsdal 
Pedersen (ref.) Fravær med afbud: Bent Jørgensen og Winie Hillemann. 

Kopi af referat til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og klubbens 
hjemmeside.   

 

 

BESTYRELSESMØDE REE GOLFKLUB. 
   

REFERAT: 
(I.A. = Ikke aktuelt) 
 
AGENDA: (I.A. = ikke aktuel) 
1. Konstituering af bestyrelsen. Behov for ændring af mødeformat, tid e.l.? 

Ny næstformand er NR og sekretær er EKP. 

Mødeformat og tid forbliver uændret. 

2. (Evt.) indlæg fra (udvalgt) KiK/Udvalgsformand – I.A. 

3. Generel info v/formand, inkl. status banen, faciliteter og medarbejdere. 

Punkter til baneudvalgsmøde onsdag 12. august blev drøftet. 

Ib Larsen tilbydes ansættelse som ny vicevært med start i uge 39 og med en 10 

timers arbejdsuge. 

Referat fra sidste møde. 

Ingen kommentarer.  

4. Status økonomi v/KB, JN 

• Årets 7 første måneder, saldobalancer per 31/7 og 5/8. Behov for 

korrektiv aktioner? v/KB-JN 

• Status diverse Corona pulje ansøgninger v/JN 

JN gennemgik regnskab indtil dato. Regnskab ser fornuftigt ud og vi fastholder 

det lagte budget. 

Vi er p.t. 720 medlemmer, hvilket er 70 flere end ved årets begyndelse. 

Corona lønkompensation bliver reduceret pga. tidlig tilbagekaldelse af 

hjemsendte medarbejdere. 

5. Markedsføring/kommunikation – status v/EKP, KB, NR. 

Morgendagens møde er udsat. Vi dropper annonce i kommende Golfavisen og 

bibeholder Facebook annonce vedr. tilbud på greenfee.  

6. Klub 37/Rekrutteringsudvalg under etablering. 1. møde, konstituering og 
forretningsorden. v/KB 



 

 

Forretningsorden til nyt rekrutteringsudvalg er under udarbejdelse. 
Søren V. Andersen er formand for udvalget og det første møde forsøges 
etableret snarest. 

7. Administration/sekretariat; bogholderi, ansættelser, intro v/JN. Sekretariat, 

leje, udstyr mv. v/JN/KB. Status på Probox installation v/JS 

Mette Schjønning er ansat som afløser for Ann-Britt og starter 1. september. 

JN udarbejder en plan for overdragelsen i samarbejde med AB. 

KB og JN afholder statusmøde med REE Holding, hvor aktuelle emner drøftes. 

JS har bedt Probox om at sende et tilbud, som vi afventer. 

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

9. Orientering fra/om udvalg, KiK, shop, restaurant og Pro: 

• Sponsorudvalget, sponsordag – status v/ JS 

• Turneringsudvalget, Eliten, Tematræning, Jubilæumsugen mv v/NR 

• Klub 37 – status på nye medlemmer mv v/Winie 

• IT hardware indkøb – status v/EKP 
JS har inviteret til sponsordag den 21. august. Vi afventer de sidste tilmeldinger. 
NR kunne berette om stor succes i Tematræningen. Jubilæumsugen bliver 
tilsmilet med ekstra præmier i KIK turneringer, Onsdagsmatch, lørdagens 
Handicap Challenge og søndagens store jubilæumsmatch. Proshop og Cafe har 
begge jubilæumstilbud. 
Mange prøvemedlemmer har meldt sig ind i klubben. 
Indkøb af evt. hardware og software til Mette S. blev drøftet. JN undersøger. 

10. Årshjul plus opståede ad hoc emner:  

• GF 10/7 – evaluering, aktioner v/KB/JN 

• Golfspilleren i Centrum, resultater - status i øvrigt v/NR 

• DGU Repræsentantskabsmøde 12/9, Korsør. Deltagelse? 

Kommentarer på GF om kontingentsatser for Vintermedlemsskaber og 

FlexHverdag er taget til efterretning og er med i bestyrelsens fremtidige 

overvejelser. GF forløb godt. 

Golfspilleren i Centrum styres eksternt, men hvor vi selv har mulighed for at 

oprette spørgsmål. NR kontakter AB/Mette for en bedre opfølgning. 

DGU repræsentantskabsmødet bliver uden deltagelse fra REE Golfklub. 

11. Eventuelt. 

EKP omtalte de væsentligste ændringer i det nye Handicapsystem WHS, som 

ser dages lys i 2021. DGU udsender materiale i september, til brug for 

information til vores medlemmer. Vi anbefaler dog fortsat, at alle får indberettet 

så mange scores som muligt i 2020. 
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