
                                                                                                                                                   

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 13-04-2021 kl. 17:00 via Zoom. 

Tilstede: Kjeld Birch, Niels Rohde, Jørgen Nordentoft, Jan Stampe og Erland Kongsdal Pedersen.  
Afbud: Winie Hillemann, og Bent Jørgensen. Gæst: Mette Schjønning. 
Referat: Erland Kongsdal Pedersen 
 

REFERAT: 
 
1. General info v/ Formanden 
Banen ser fin ud. 
 
2. Referat fra sidste møde.  
Referatet blev godkendt og der var flg. opfølgninger:  
Punkt 2: Ny mulighed for ansøgning i stedet for Den Danske Naturfond opstået og en mulighed for at blive 
optaget i Kongernes Nationalpark Nordsjælland. 
Behov for ny buggy afventer til senere afgørelse. 
3 Quattroer og 1 Trio er nu køreklar. 
Supplerende billeder til arkivet forventes klar i maj.  
 
3. Status økonomi.  
JN gennemgik regnskab og budget. Flere væsentlige indtægtsposter ligger over budgettet og udgifter 
overholder budgettet. Ingen behov for korrektion af budget. 
Drøftelse af tiden efter Joe`s afgang 1. oktober blev diskuteret og kommer med i Nyhedsbrev. 
Møde med Ree Holding udsat til uge 16. 
 
4. Markedsføring og kommunikation:  
Et par småjusteringer mangler på vores nye website. Møde afholdt med Pia i Cafeen og vi hjælper med at 
integrere deres website under klubben, samt tilbyder et nyt logo. Cafeens Facebook er opdateret med 
korrekte oplysninger. 
Proshoppens website har nu de korrekte åbningstider med. 
MS holder fremover jævnligt øje med begge`s åbningstider. 
3 forskellige postkort er fremstillet og distribueres via Søren V. Andersen i Rekrutteringsudvalget. 
Vi bringer en annonce i Ugeposten med 60+ og åbne huse. 
M65 folder er under udarbejdelse og NR tilretter teksten. 
Åbent hus annonce i Facebook har lige nu over 12.000 visninger. Skal boostes hver gang op til Åbent hus. 
Facebook annonce med Prøvemedlemskab udsendes snarest. 
 
 
5. Administration og sekretariat:  
JS orienterede om Probox, som er lidt forsinket, men følger op på det. 
Nye åbningstider i sekretariatet mandag og fredag. 
25 eksemplarer af Golfhæftet er indkøbt. Prisudvalget træffer beslutning, om Golfhæftet+ skal have 



specielle tidspunkter for spil på banen. 
Pris for Buggy pladsleje fastsat og der gøres plads til max 5 stk. i overdækket tilbygning ved 
Greenkeepergården (under planlægning). 
Lige nu er vi 696 medlemmer og 19 passive. 
Der udsendes inkassovarsler til udestående kontingentopkrævninger. 

 

6. Orientering fra/om udvalg. 
KB foreslog, at Klubber-i-klubben skulle have spec. kontaktpersoner i vores bestyrelse, så de altid har en 
tydelig indgangsport til os og dermed et tættere forhold. Seniorklubben: EKP, Møllepigerne: NR og 
Møllesvendene: JS 
Teestedsmarkeringer afventer besked fra Baneguiden. KB rykker. 
Forbudsskilte med buggykørsel er opsat flere steder. 
Det nye vandanlæg er oppe at køre og der er tryk på vandet. 
Banetoilet ved 6. hul er åbnet igen. 
Naboklagen over lys på drivingrange: Mødet med beboerne er udsat. 
En anden udnyttelse af spil på 12.-18. hul diskuteret og lagt i tænkeboks. 
Prøvemedlemskab i en kort version på 4 uger udsættes til 2022. 
Afgørelse om afholdelse af KM 50+ samt præmier, afgøres i Turneringsudvalget. 
Pink Cup er aflyst i år. 
DGU juniorgreenfeeordning med 3 gratis juniorer og en betalende voksen, ændres til alle juniorer gratis og 
uden en voksen. 
8 og 12 turs klippekort til Par 3 banen indført. 
Klippekort til buggy og scootere, kun for medlemmer, er nu prissat. 
Børn og juniorer som prøvemedlemmer. Har alle hjælpere børneattester? MS spørger WH, om der er et 
program for de unge.  
Cafeen åbner 21. april for udendørsservering med coronapas. KB og Finn Lange følger op. 
Udvalgsmedlemmer bør ikke debattere med negative toner på klubbens Facebook.  
 
7. Årshjul: 
Generalforsamlingen afventer myndighedernes retningslinjer. Mulig afklaring på næste bestyrelsesmøde. 
REE Open kan måske afholdes i august/september. KB taler med Finn Lange. 
Frivillig arbejdsdag forsøges afholdt forår og efterår. 
Sponsordag afholdes. JS, JN og MS arbejder videre med projektet. 
Træsponsor skilte er snart på plads. NR aftaler med greenkeepere. 
 
8. Eventuelt. 

MS spurgte til et greenfee ønske udefra og fik ok til det. 

Mødet blev afsluttet kl. 19:00 
 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 11.05.21 kl. 17:00 
 
 


