
 

 

Referat af Skype bestyrelsesmøde den 5. maj 2020. 
 

I mødet deltog: Kjeld Birch, Nils Rohde, Jan Stampe, Jørgen Nordentoft og Erland Kongsdal 
Pedersen (ref.) Fravær med afbud: Ingen. Kopi af referat til 

bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og klubbens hjemmeside.   

 

 
 

BESTYRELSESMØDE REE GOLFKLUB. 
   

REFERAT: 
(I.A. = Ikke aktuelt) 
 
1. (Evt.) indlæg fra (udvalgt) KIK/Udvalgsformand - I.A. 
 
2. Generel info v/formand, inkl. status banen, faciliteter og medarbejdere: 

Banen er i fin stand. Klubhus er stadig lukket p.g.a. Covid-19. 

Vi har modtaget opsigelser fra Ann-Britt og Kim, som fremover vil nyde deres otium. 

Sidste arbejdsdag er 30. september. Over sommeren vil vi vurdere hvordan klubben bedst erstatter 

indsatsen fra de to erfarne medarbejdere. 

JN og JS undersøger om Probox kan være en mulighed at indføre. 

 

3. Referat fra sidste møde: I.A. 
 

4. Status økonomi v/KB og JN 

a) Årets 4 første måneder, inkl. et estimat (JN/KB) for resten af året. Behov for 

yderligere korrektiv aktioner? 
Vi har ifm Covid-19 udbruddet reduceret vores oprindelige budget på en række konti, både på 

indtægts- og udgiftsside. I forhold til det reducerede Covid-19 budget ser regnskabet for de fire første 

måneder fornuftigt ud end vi kunne frygte. Medlemskontingenter er tæt på at balancere med budgettet. 

Greenfee er godt i gang og prøvemedlemmer starter snart op. 

Vi holder fortsat igen med udgifter til banens drift og markedsføring. 

Vi laver ikke yderligere korrektioner i Corona budgettet p.t. 

 

b) Corona hjemsendelser – regler, økonomi – behov for ændringer v/JN/KB. 
      Thomas, Greenkeeper er tilbage i jobbet, for at staben kan holde anlægget i nogenlunde god stand.  

      Det  medfører at yderligere en skal hjemsendes. Vi har modtaget lønkompensation, som senere kan  

      reguleres. 

 

5.  Corona status: Analyse af vores nuværende Corona regime – behov og mulighed 

for ændringer/lempelser v/KB. 
 Vi er på forkant indenfor myndighedernes rammer og afventer regeringens udspil gældende fra 11. maj. 

Vi afholder Skype møde snarest efter udmelding fra statsministeren og dette møde er planlagt til 11. 

maj kl. 8:00. 



 

 

 

 

 

6.  Markedsføring/kommunikation – status efter fredagens Udvalgsmøde. 
På Skype mødet blev forskellige initiativer søsat, herunder intensiv Facebook annoncering med 

greenfee til reducerede priser. 

NR har lavet oplæg til Jubilæumsugen, hvor vi bl.a. også involverer KIK og Cafeen. 

Vi planlægger endvidere kampagner i landsdækkende medier. Næste udvalgsmøde er 12. maj. 

 

 

7.  Klub 37 – status og ønsker v/JN. 
P.g.a. Covid-19 er vi kommet senere i gang med nye prøvemedlemmer og aktiviteter for Klub 37 

medlemmer.       

Vi drøftede, om noget skal gøres anderledes fremover. KB indkalder til møde med implicerede parter.  
 

8.  Administration/sekretariat/bogholderi. 
Læs under punkt 2. 

 

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

10. Orientering fra/om udvalg, KIK, shop, restaurant og Pro. 
      a) Turneringsudvalget, Tematræning v/NR-KB. 
      Ingen månedsturneringer før Cafeen åbner igen. 
      Tematræning kører godt. Nogle få deltagere er udeblevet, og disse er kontaktet efterfølgende. 
       
 

11. Årshjul plus opståede ad hoc emner:  
      a) GF hvordan, hvornår v/KB/JN. 
       Afventer udmelding fra statsministeren og DGU. 

      b) Dette års DGU repræsentantskabsmøde 20/6. 
      Ingen forpligtigelse til at møde op, da det også falder sammen med jubilæumsdagen. 
 

12. Eventuelt. 
        NR giver besked til shoppen, hvilken procedure der skal iværksættes overfor greenfee spillere, som   
        må afbryde spillet ved tordenvejr. 
        Sommermedlemskab kan nu lægges på hjemmesiden og skal annonceres i landsdækkende medier. 
 

 
 
NÆSTE MØDE: KORT SKYPE MØDE 11.05.2020 KL. 08:00 


