Bestyrelsesmøde REE Golfklub 09-02-2021 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
Banen er lukket foreløbig frem til 16. februar pga. vejret.
Vinterprojekter på banen er iværksat og herunder vandingsanlægget. Den Danske Naturfond er ansøgt om
penge til fritlægning af nedgravet å løb fra foran hvid 11. teested frem til foran teesteder på hul 11 (Pøleå
løb i mosen). Ferie afholdes blandt greenkeeperne.
2. Referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt og der var flg. opfølgninger: Årsregnskab bliver revideret på mandag, det
undersøges om vi har behov for at anskaffe en ekstra buggy JN, bedre optimering i bankforbindelser JN/BJ,
der er rykket for årsberetninger, samt udsendt budgettal til udvalgsformænd NR, sponsorkatalog er
revideret JS, bagmærker klar til generalforsamling og nu med Danbolig som sponsor WH.
3. Status økonomi.
Mange har betalt medlemskontingent til tiden. Simulatorleje er standby grundet Corona. Mange penge
allerede brugt på banen. Banelejen er betalt. Ingen overvejelse om korrektion af fastlagt budget.
Prisudvalget foreslår enkelte prisjusteringer: Golfsimulatorer nu med priser for både medlemmer og
gæster, Greenfeepriser forår/sommer og nu med 8 og 12 turs klippekort, medlemskontingenter bør
fastholdes, dog udgår sommermedlemskab, som først skal vedtages på generalforsamlingen. Bestyrelsen
godkendte oplægget fra prisudvalget.
WH kontakter Finn Lange fra Restaurationsudvalget om spec. priser for hjælpere i diverse udvalg.

4. Markedsføring og kommunikation:
Der arbejdes fortsat på vores nye website. Bl.a. billeder og sponsorer er endnu ikke helt på plads. KB og MS
kommer med på sidelinjen og kan komme med evt. input.
Forslag om et billedbibliotek til brug for Klub 37 m.fl. blev drøftet og EKP vender tilbage med muligheder.
Aktivitetsplan for markedsføringen med bl.a. ”Åbne Huse” skal koordineres og et snarligt virtuelt møde
afholdes.
5. Administration og sekretariat:
Probox maskinen forventes at blive sat op inden udgangen af denne måned, så den kan være klar i løbet af
marts.
JS: Alle sponsorer er ved at være på plads. NR sender oplæg vedr. turneringssponsorer. Der var forslag om

logobolde som præmier, samt greenfee billetter fra andre klubber.
Fakturaer med kontingentopkrævning er udsendt. Vi er lige nu 666 medlemmer.

6. Orientering fra/om udvalg.
WH finder en løsning med hensyn til skilte med teesteds markeringer.
NR går i dialog med Finn Lange, om det er muligt at bygge et ungdomshold op nu eller til næste sæson.
Vi har mange, som tilbyder sin hjælp og KB foreslog, om man evt. skulle have en hulansvarlig for hvert hul.
Baneudvalget tager det op som forslag.
7. Årshjul:
Vi indkalder til ordinær generalforsamling 11. marts, men forbereder en Corona udskydelse. KB/NR/MS vil
klargøre generalforsamlingen.
Revisorer er villige til genvalg.
EKP/BJ fremlagde forslag til vedtægtsændringer, som vil blive fremlagt på GF.
KB har udsendt udkast til årsberetning. Kommentarer udbedes senest 12/2.
Årsberetninger fra de fleste udvalg er modtaget og NR rykker for de sidste.
8. Eventuelt.
Klubber-i-klubben har nu samme vilkår ved baneblokering på hhv mandage, tirsdage og torsdage.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 09.03.21 kl. 17:00

