Bestyrelsesmøde REE Golfklub 09-03-2021 kl. 17:00 via telefon og Zoom.
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
Drænrør på 12. hul repareret. Vinterarbejdet på banen fortsætter. Banen står flot, bortset fra
nedslagsmærker.
2. Referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt og der var flg. opfølgninger:
Den Danske Naturfond har givet afslag på ansøgning til fritlægning af åløb mellem teestederne på hul 1 og
11. Muligheder for et mindre projekt afsøges. /Joe/PTA.
Stadig uafklaret om vi skal have en ekstra buggy. /JN.
Fælles billedkartotek oprettes. /EKP
Udveksling af greenfee billetter fra de 4 naboklubber. NR har råderet over dem til brug for præmier.
Teestedsmarkeringer: Prøve er opsat. Skilte renses. /WH
3. Status økonomi.
JN har udsendt saldobalancer, som blev gennemgået. Greenfee ser fint ud, mens banedrift har et
merforbrug ift. budgettet. Rykkere sendt for udestående kontingentopkrævning. Vi holder nøje øje med
driftsbudgettet og der er ikke aktuelt behov for korrektioner.
PTA har afholdt medarbejdersamtaler med greenkeeperne.
Muligt emne til ny revisor blev drøftet.
4. Markedsføring og kommunikation:
Den nye hjemmeside lanceres onsdag eller torsdag. Flyttes til nyt webhotel. Besked til medlemmer i næste
nyhedsbrev.
3 forskellige postkort er klar til trykning.
Hvervekampagne blev drøftet. Møde med Søren Andersen/Rekrutteringsudvalget i morgen.
5. Administration og sekretariat:
Møde er afholdt omkring Probox. Lokalet klargøres og JS forhandler med Probox om en ekstra skærm.
Forventes opsat i uge 11-12.
JN oplyste at betalingsaftaler er på plads.
Nye medlemskaber tegnet, og nogle udmeldte medlemmer er vendt tilbage til klubben, og vi har derudover
fået tilgang af Træningsmedlemmer og et Sommermedlemskab.
Bagmærker er klargjort.

6. Orientering fra/om udvalg.
Grafiker har fået besked om Teestedsmarkeringer. En baneguide pr. hold uddeles under arbejdet med
udskiftningen af skiltene.
Naboer har klaget over lyset fra Drivingrangen. PTA er på sagen og går i dialog med naboerne.
Turneringsplan ligger klar, men fare for aflysninger/ændringer pga. Corona. Turneringsfee fortsætter på kr.
50, dog uden inkluderet drikkevare. Vi har gode præmier og god service, derfor holdes prisen er uændret.
7. Årshjul:
Generalforsamlingen er udsat indtil videre pga. Corona pandemien og afholdes på et senere tidspunkt på
vanlig vis. MS laver opslag på tavlen om udsættelsen.
Et medlem har gjort indsigelse over bestyrelsens vedtægtsændringer. EKP har begrundet ændringerne.
8. Eventuelt.
NR arbejder fortsat med træsponsor skilte.
Gribskov Kommune har sendt deres kommuneplan i høring, som vi kigger nærmere på.
MS oplyste om nye åbningstider i sekretariatet.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 13.04.21 kl. 17:00

