Bestyrelsesmøde REE Golfklub 11-05-2021 kl. 17:00 via Zoom.
Tilstede: Kjeld Birch, Niels Rohde, Jørgen Nordentoft, Jan Stampe, Bent Jørgensen og Erland Kongsdal
Pedersen.
Afbud: Winie Hillemann. Gæst: Mette Schjønning.
Referat: Erland Kongsdal Pedersen

REFERAT:
1. General info v/ Formanden
Frivillig dag afholdt med op til 25 deltagere. Omtales i nyhedsbrev og gerne med billeder.
Tilbud på vandrensningsanlæg indhentes. Starterhus skal renoveres. Sponsorskilte på træer er på vej og
skal afsluttes snarest.
KB efterlyser en plan for:
Roughen mellem 4. og 5. hul.
Opretning af teesteder.
Søer ved 18. hul.
Berettigelse af pavillon ved 12. hul – måske som lynskur?
Møde med REE Holding om udvendig vedligeholdelse afholdt.
2. Referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt og der var flg. opfølgninger:
MS følger op på svar fra Den Danske Naturfond og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Postkort afleveres til borgmestersekretariatet – MS.
MS rykker Søren for svar vedr. sommerhusudlejningsfirmaer og vort samarbejde med disse.
60+ opdatering. MS undersøger.
M65 folder: NR arbejder med korrektioner af teksten.
REE Open finder sted 8. september. Finn Lange er i dialog med interessenter.
3. Status økonomi.
JN gennemgik regnskab og budget. Indtægter fra greenfee ser fine ud. Omkostninger ligger under
budgettet. Kontingentet er nu kategori opdelt i regnskabet. Korrektion af budget ikke aktuelt.
Medhjælper hos greenkeeperne ansættes 6 timer om fredagen i juni, juli og august.
4. Markedsføring og kommunikation:
Billedserie taget ved Golfens Dag og flere lagt på hjemmesiden.
P.t. 40 prøvemedlemmer men flere ønskes. Udover annoncering i Facebook, tegnes 1-2 annoncer i
Ugeposten med fokus på, at vi har plads til nye medlemmer.
MS tjekker statistik af prøvemedlemmer på samme tid i 2019 og 2020.

5. Administration og sekretariat:
JS orienterede om Probox, som stadig er lidt forsinket, men følger op på det.
Spørgsmål om indkøb af ny printer drøftet. Nye skærme indkøbes.
Forslag om retningslinjer for kørsel med private buggy`s fremsat. BJ laver oplæg og sender til KB og EKP.

6. Orientering fra/om udvalg.
Plan for vintermedlemskab og tilbud på boldchip vedtaget.
Cafeen tilbyder en pølsebod grundet corona restriktionerne, som gør det besværligt at skabe en stor
omsætning. KB kontakter Pia vedr. annoncering på Facebook.
7. Årshjul:
Ikke muligt at afholde generalforsamling p.t. grundet corona restriktionerne. Vi træffer en beslutning om
afholdelse på kommende bestyrelsesmøde.
Blokering af banen en søndag til Frivillig Dag diskutteret og et forslag om at flytte den til onsdag fremover,
er parkeret indtil videre.
Der arbejdes videre med en sponsordag sidst på sæsonen MS/JS.
8. Eventuelt.
Et ønske om flytning af en turnering drøftet. NR ser på det.
Mange seniorherrer deltager i KM hulspil, mens det kniber med damerne. Vi revurderer næste år.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 14.06.21 kl. 17:00

