
                                                                                                                                                   

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 14-06-2021 kl. 17:00 via Zoom. 

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

REFERAT: 
 
1. General info v/ Formanden 
Banen står fint. Mere sand i øvebunker ønskværdigt. 
 
2. Referat fra sidste møde.  
Referatet blev godkendt og der var flg. opfølgninger:  
Aftaler med sommerhusudlejningsfirmaer afventer stadig. 
Desværre ikke så mange deltagere i 60+. 
 
3. Status økonomi.  
JN gennemgik regnskab og budget. Indtægter fra greenfee ser fine ud. Ingen store udskejelser i udgifterne. 
Fortsat ingen grund til korrektion af budgettet.  
82 nye prøvemedlemmer. Flere frivillige til Klub 37 efterlyses i nyhedsbrev. 
 
4. Markedsføring og kommunikation:  
EKP berettede om statistik for hjemmesiden og Facebook. Facebook annoncering har indtil nu genereret 
195.000 visninger. Brug af billeder med personer i avisannoncer kræver samtykke. 
Annoncering efter prøvemedlemmer indstilles. 
198 Spotdeal tilbud med greenfee og cafemad er indtil nu købt. MS kontakter Pia i Cafeen. 
Ny folder behandles på internt møde 22. juni. 
 
5. Administration og sekretariat:  
JS orienterede om Probox, som stadig er forsinket, men følger op på det. 
Lokale området med nuværende touchskærm gøres pænere. 
Forslag til politik, gældende fra 2022, for egne buggyer og scootere blev drøftet. I et kommende 
nyhedsbrev meldes ud om klubbens politik for kørsel og opbevaring. 
Ny printer afventer nærmere. 
Service på hjertestarter udført. Nyt skab overvejes. 
Ekstra spande til drivingrange bolde er bestilt. 

 
 

 



6. Orientering fra/om udvalg. 
EKP orienterede om reviderede lokalregler. Træskulpturen på hul 1 er område med spilleforbud. På de to 
droppezoner SKAL bolden droppes og må ikke placeres. Sigtepæle på hul 9 og 16 er ikke-flytbare 
forhindringer med frit drop. 
NR omtalte kommende turneringer som f.eks. Fødselsdagsturnering, Ryder Cup og Fritspilsturnering i juli. 
KB: Ole overtager allerede nu jobbet som chefgreenkeeper. 
Tilbud indhentes på vedligeholdelse af greenkeepergården, samt murværk og altan i klubhuset. 
Hegn om søen ved hul 14/15 drøftes på næste baneudvalgsmøde. 
Juniorudvalget afholder sommercamp. 
NR aftaler med Jon omkring muligheden for nyt turneringshold. 
Cafeen søger efter hjælp til køkkenet. Nye reklameskilte er opsat. 
 
7. Årshjul: 
På grund af Corona restriktioner er det stadig ikke muligt at afholde den ordinære generalforsamling. 
NR berettede om medlemsundersøgelsen i Players First med enkelte kritikpunkter. 
Stadig ambition om at afholde REE Open i september og der arbejdes fortsat på projektet. 
JS aftaler møde om sponsordag med JN/MS. 
 
8. Eventuelt. 

NR omtalte et arrangement i Gribskov Kommune for 7. til 10. klasser. Tages med på mødet 22. juni. 

WH omtalte kommunikationen i proshoppen i forbindelse med Åbent Hus arrangementerne. MS kontakter 

Claus. 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 9.08.21 kl. 17:00 
 
 


