
                                                                                                                              

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 11-11-2020 kl. 17:00 

Tilstede: Kjeld Birch, Niels Rohde, Jørgen Nordentoft, Jan Stampe, Erland Kongsdal Pedersen, Winie 
Hillemann, og Bent Jørgensen. Gæst: 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 
KB refererede fra baneudvalgsmødet tidligere på dagen om bl.a. fjernelse af rough på flere huller, plantning 
af træer, klipning ved åer og maling af starterhuse. Istandsættelse af bygninger tages op på møde med REE 
Holding. 
Nye henvisningsskilte til teesteder tages op senere. 
 
3. Referat fra sidste møde. Godkendt uden bemærkninger. 
 
4. Status økonomi.  
JN og KB gennemgik regnskab og budget, som fortsat ser fint ud. 
Regler for vintermedlemmer gøres mere tydelig på hjemmesiden. 
Diverse vigtige indkøb blev vedtaget. 
Puljen for momsrefusion blev drøftet og vi søger til næste år. 
 
5. Markedsføring og kommunikation:  
Møde afholdt med Søren Andersen fra Rekrutteringsudvalget, som havde ønsker til brug for deres 
markedsføring, såvel på sociale medier og på tryk. Det arbejdes der videre på. 
EKP omtalte et helt nyt layout på hjemmesiden. Det første udkast er modtaget, men prisen harmonerer 
ikke med det valgte indhold, så der arbejdes videre med projektet. 
 
6. Administration og sekretariat:  
Probox24: Software til styring af vores simulatorer forventes installeret i starten af december. 
ProBox24 sender kontrakt for installation samt abonnement af ProBox24.  
Boldchip til familier: Kan kun købes og fornyes i shoppen eller sekretariatet. 
EL-opladere på p-plads kun mod betaling. Skilt opsættes. 
Venskabsaftale med Skyrup i Sverige forlænges. Fritspilsaftaler genforhandles til sommer. 

 
7. Strategiproces – I.A.  



 
8. Orientering fra/om udvalg. 
Cafeen: Snarligt møde afholdes med Pia. 
Natur- og Miljøfonden: Peter Thrige og Mette laver ansøgning om økonomisk støtte til bl.a. blomsterenge. 
Banekontrol: Punkt udsat til næste møde og KB fremsender mail. 
WH fremlagde flere udgaver af nyt bagmærke til 2021, hvoraf det ene blev valgt. 
Eliten: Grundet flere udmeldelser bliver vi desværre nødt til at trække holdet til næste år.  
Vi beder Magnus/Jon om et oplæg til at lave et evt. ynglingehold. 
Turneringsudvalget: Satser på et par nyheder og ændringer i 2021 og turneringer afholdes senest midt i 
september. 
Ryder Cup udlægges evt. til Klubber-i klubben. 
Players First: NR gennemgik hvordan det nye system var bygget op og sender kommentarer fra 
spørgeskemaet til relevante personer. 
 
9. Årshjul: 
Formandsmødet i november blev aflyst grundet Corona, men forsøges afholdt inden den ordinære 
generalforsamling i marts. 
DGU regionalmødet afholdt som webinar med Mette som deltager. Mette berettede kort om enkelte 
punkter. 
 
10. Eventuelt. 
WH: Skilt opsættes når Par-3 banen er optaget af greenfee spillere, samt egne arrangementer. 

NR: Et gammelt maleri med Pibe Mølle er doneret til klubben og vil blive ophængt i Cafeen. 

EKP: Bliver der vintertræning med Jon? KB kontakter Magnus. 

 
 
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 7.12.20 kl. 17:00 
 
 


