
                                                                                                                              

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 12-01-2021 kl. 17:00 via telefonmøde. 

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: 
 
1. General info v/ Formanden 
Opdatering vedr. banen, faciliteter og medarbejdere vil blive dækket undervejs i mødet. 
Grundet Corona situationen afholdes der ikke fysiske møder i golfklubben. 
 
2. Referat fra sidste møde. Punkt 9: JS er ikke på valg til generalforsamlingen. NR sender kommentarer fra 
Players First til baneudvalget. 
Ny aftale om fritspils ordning lægges på hjemmesiden. 
 
3. Status økonomi.  
Det endelige regnskab for 2020 og tilhørende budget blev gennemgået. Egenkapitalen er nu genetableret. 
Årsregnskabet kan herefter sendes til vores revisor Hanne Tandrup. 
Budget for 2021 blev gennemgået med enkelte kommentarer. Antal nye medlemmer er stigende. 
Ny fordelagtig aftale er lavet med buggyfirmaet. Vi undersøger muligheden, for en ekstra buggy. 
Likviditetsbudget er p.t. ikke aktuelt. KB/JN/BJ undersøger om penge kan placeres bedre. 
Nyt prisudvalg bestående af NR/EKP/MS skal løbende undersøge, om vores priser på indtægtssiden er 
konkurrencedygtige. 
WH laver oplæg til næste møde vedr. et udvalg til at kigge på vores omkostninger på tværs af udvalg. 
NR kommunikerer med udvalgsformænd vedr. deres budgetter og årsplaner for 2021. 
JS informerede om nye sponsortiltag med bl.a. et nyt sponsorkatalog. Sponsorpleje er generet af Coronaen 
og sættes i værk snarest muligt. 
 
 
4. Markedsføring og kommunikation:  
Nyt webhotel samt Wordpress temaer er indkøbt til brug for den nye website. Nye stylesheets m.v. 
kommer i denne uge. 
KB kontakter Peter Strøhemann for en MF-plan og et møde i udvalget. 
 
5. Administration og sekretariat:  
JS- Kontrakt underskrevet med Probox. Levering forventes i februar. 
MS – Opkrævninger af medlemskontingent forberedes. Møde med Golfbox 18/1 som vil hjælpe med 
integrationen til vort nye bogføringssystem. 

 



 

 
6. Orientering fra/om udvalg. 
KB omtalte vinterprojekter for banen og anlæg. 
 
7. Årshjul: 
WH foreslog at Golfens Dag skulle med i Årshjulet. KB indkalder de implicerede parter til nærmere 
drøftelse. 
Den ordinære generalforsamling indkaldes til 11. marts kl.19. KB/NR/JN/MS planlægger forløbet. 
EKP/BJ undersøger med kritiske øjne, om der er behov for evt. vedtægtsændringer og fremlægger det på 
næste møde. 
NR har bedt alle udvalg om formandsberetninger til brug for hjemmesiden. 
Bagmærker skal være klar til generalforsamlingen og WH aftaler nærmere med MS. 
NR arbejder videre med træsponsor skilte. 
 
8. Eventuelt. 
NR har bedt klubber-i-klubben m.fl. om ønsker til dato og tidspunkter for deres turneringer til brug for 

Golfbox. 

JS omtalte manglende lys ved boldmaskinen og bolden er nu sendt videre til MS og Ib Larsen. 

JS mener også, at der er for lidt lys på drivingrange i venstre side. Oplæg med indkøb af lamper til JN. 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 09.02.21 kl. 17:00 
 
 


