Bestyrelsesmøde REE Golfklub 15-09-2021 kl. 17:00
Tilstede: Kjeld Birch, Niels Rohde, Jørgen Nordentoft, Jan Stampe, Winie Hillemann, Bent Jørgensen og
Erland Kongsdal Pedersen.
Gæst: Mette Schjønning.
Referat: Erland Kongsdal Pedersen

REFERAT:
1. General info v/ Formanden
Banen står flot. Buggyskur er snart færdigbygget. Greenkeepergården skal renoveres i uge 39. De to gavle i
klubhuset og vindeltrappen skal renoveres snarest.
Den 29. september afholdes afsked og velkomst reception for Joe og Ole.
2. Referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
3. Status økonomi.
JN gennemgik regnskab og budget. Indtægter ser fine ud og ingen større udskejelser i udgifterne.
Spotdeal tilbud er stoppet grundet cafeens situation. Tilbud om forlængelse til 30/6-22, greenfeebilletter
eller penge retur.
Greenfeepriser sættes op denne vinter.
4. Markedsføring og kommunikation:
Forslag om markedsføring af simulatorer. Simulatorer åbner på mandag. MS indhenter tilbud på ny pc.
Winie laver et banner vedr. simulatorer. WH og EKP udarbejder forslag.
Gratis medlemskab fra nu af resten af 2021, mod indbetaling af kontingent for 2022.
5. Administration og sekretariat:
Probox er fortsat forsinket grundet fejl i softwaren. Indkøb af ny skærm afventer (JS).
Buggy nøgler til afhentning i Probox bookes til bestemte tidspunkter.
Vi afventer med at opsige aftale med Compupartner.
MS indhenter tilbud på printer til scorekort.

6. Orientering fra/om udvalg.
Forbedringer ved vaskeplads bliver et mindre projekt end oprindeligt og det bliver kun med luft.
Lys på puttebane drøftet. Der arbejdes på varmelamper ved drivingrange. Ønsker om bedre ventilation i
simulatorrum og køling i loungen.
Slid på banen har skabt flere forslag fra enkelte medlemmer.
På næste bestyrelsesmøde skal alle Fritspilsaftaler tages op. MS udarbejder en statistik for besøgene.
DM for hold afholdt på vores bane og vi fik stor ros fra alle spillere og DGU. Mange frivillige deltog.

Evalueringsmøde afholdes snarest med de implicerede parter.
Der afholdes klubmesterskab i weekenden, men kun for herrer.
Match for frivillige hjælpere afholdes 2. oktober.
Greenkeepernes Hævn er aflyst i år.
Sponsordag afholdes fredag den 17. september.
Der har været flere ansøgere til jobbet som forpagter til cafeen. Beslutning træffes indenfor 2- 3 uger.
7. Årshjul:
Generalforsamlingen finder sted umiddelbart efter bestyrelsesmødet.
Foreløbig har vi 25 tilmeldte til Vintermedlemskaber. Vi drøftede, om vi næste vinter skal sætte prisen op
og/eller forkorte perioden.
Formandsmøde afholdes i november. Planlægges på næste bestyrelsesmøde.
Den frivillige arbejdsdag er aflyst.
8. Eventuelt.
Forslag om kursus med hjertestarter. MS undersøger muligheder.
KB efterlyste forslag til nyhedsbrev fra NR og EKP.
Der var kommet et forslag til JN om at lave et Veteranseniorhold.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 18.10.21 kl. 17:00

