Bestyrelsesmøde REE Golfklub 09-08-2021 kl. 17:00
Tilstede: Kjeld Birch, Niels Rohde, Jørgen Nordentoft, Jan Stampe, Winie Hillemann og Erland Kongsdal
Pedersen. Afbud: Bent Jørgensen
Gæst: Mette Schjønning.
Referat: Erland Kongsdal Pedersen

REFERAT:
1. General info v/ Formanden
Banen står fint. De sidste træ-sponsorskilte opsættes snarest.
2. Referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
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.
P.t. 92 prøvemedlemmer. Golfsimulatorer åbner igen 1. september.
Ønsker til opgradering af golfanlæg: Lys på puttebanen ved DR, opgradering af bro ved hul 12,
varmelegemer i 3-4 bokse i DR og ny vaskeplads. KB drøfter med Baneudvalgs formand.
4. Markedsføring og kommunikation:
Nye billeder på hjemmesiden er indlagt.
Vi forventer 1.000 solgte Spotdeal tilbud inkl. kommende kampagne med max. antal 300 og slut 31.
oktober.
WH berettede om ønsker for åbne huse i 2022.
5. Administration og sekretariat:
JS berettede om Probox. Skærm og program er opsat. MS opdaterer skærm fremadrettet. Software
mangler godkendelse hos leverandøren.
Grønt lys til indkøb af touch-skærm til medlemmer.
Forslag til oplæg til buggy politik udsendt til formænd i KIK for evt. kommentarer.
Bestyrelsen valgte ikke at ændre i oplægget. Politik omtales i kommende nyhedsbrev.
6. Orientering fra/om udvalg.
Retningslinjer for kørsel med buggy opsættes i køretøjerne.
NR berettede om kommende turneringer og en enkelt som aflyses.
DGU har valgt vores bane til DM for senior- og veteranhold den 11. og 12. september. Behov for hjælpere
og NR laver tekst til udsendelse til medlemmerne. Møde med DGU afholdes 23/8. Arrangementet omtales i
kommende nyhedsbrev.
Sponsordag afholdes 17/9 med golf og spisning. Bestyrelsen deltager i arrangementet.

Pia trækker sig lidt tilbage fra cafeen og lader Louise styre det daglige arbejde. Forenklet menukort og få
ændringer i åbningstiderne. Omtales i kommende nyhedsbrev.
Stillingsannonce efter ny forpagter slås op i denne uge. KB sender oplæg til godkendelse.
7. Årshjul:
Vi forsøger at afholde den udsatte generalforsamling onsdag den 15/9 kl. 19:00
Udsendes senest 3 uger før og med i nyhedsbrev.
REE Open udsættes til 2022, hvor vi skal være ude i god tid. KB er tovholder.
Stort ur opsættes ved klubhus, så man lettere kan være klar til starttiden.
8. Eventuelt.
KB ønsker at prisudvalget ser på greenfee priser i 2022. Gerne færre gæster, men samme omsætning.
NR/MS aftaler en rutine for frigivelse af blokerede tider ifm turneringer eller arrangementer.
Nyhedsbrev udsendes i næste uge.
WH fik grønt lys, til at fuldføre opsætning af teesteds-skilte samt henvisningsskilte inden 11. september.
Flere skilte ved P-pladser istandsættes med nye stolper. MS
Greenfee billetter uddeles, hvis tordenvejr afbryder og afslutter spillet.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 15.09.21 kl. 17:00

