
                                                                                                 

Referat af den corona udsatte ordinære generalforsamling  

i REE Golfklub afholdt 15. september 2021. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Finn Lange, som blev valgt. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Udover at beretningen lå på hjemmesiden, kunne Kjeld Birch supplere med flg.: 

Corona situationen og aktiviteter som stoppede og blev lukket op gradvist. Nogle greenkeepere 

blev hjemsendt mod lønkompensation i op til 3 måneder. Indtægter fra greenfee slog rekord, og vi 

endte med et overskud på kr. 240.000. Egenkapitalen blev genetableret igen. 

Vi overtog bogholderifunktionen fra REE Holding og fik bedre overblik med økonomien. Tak til 

Jørgen Nordentoft for at påtage sig jobbet som bogholder, udover at være kasserer. 

Vi sagde farvel til Ann-Britt og goddag til vores nye sekretariatsleder Mette Schjønning, som nu er 

inde i alle rutiner. 

Vi sagde også farvel til Kim og ansatte Ib Larsen på deltid til forefaldende arbejde. 

De forskellige udvalg holder os i gang. Juniorudvalget kører godt. Matchudvalget havde en travl 

sæson med gode matcher. Klub 37 med Winie Hillemann og Joan Fischer i spidsen gør en stor 

indsats for nye medlemmer. Rekrutteringsudvalget med Søren V. Andersen i spidsen havde lidt 

opstartsproblemer og skal have lagt en plan for næste år. Eliteudvalget er nedlagt, men en 

seniorelite er startet op. Baneudvalget har haft en travl sæson og søsat initiativer, som har løftet 

vores anlæg. Vandingsanlægget er blevet opgraderet og nye træer er plantet, med økonomisk 

hjælp fra medlemmer og andre sponsorer. 

Kjeld Birch sluttede sin beretning af med at takke den øvrige bestyrelse. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse. 

Jørgen Nordentoft gennemgik regnskabet og fremhævede gode indtægter på kontingent og 

greenfee, som endte ud med et godt overskud. 

Søren V. Andersen og Peter Thrige spurgte ind til banelejen og Kjeld Birch svarede på, hvordan 

aftalen er strikket sammen. 

Jens Landbo spurgte til indkøb af maskiner og disse købes ind over investeringskontoen. 

Søren V. Andersen spurgte om der var hensat beløb til Corona kompensation og svaret var ja. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Forelæggelse af budget for 2021 og vedtagelse af kontingent for det kommende år 2022. 

Jørgen Nordentoft gennemgik budget. Medlemskontingent er allerede realiseret og greenfee ligger 

over budgettet. 

Søren V. Andersen spurgte til banelejen. JN svarede, at den vil komme til at stige. 



Inger Hedegaard spurgte, om vi kunne overtage banen. Kjeld svarede, at det har været drøftet i 

bestyrelsen, men er ikke aktuelt for baneejeren p.t. 

Ingen prisændringer til kontingent for 2022. Sommermedlemskab udgår og erstattes af rabatkort 

på greenfee. 

Inger Hedegaard, Jens Landbo og Peter Thrige mente, at vintermedlemskab er for billigt og slider på 

banen. Bestyrelsen arbejder på en løsning til næste vinter, da en del allerede har tilmeldt sig i år. 

Greenfeepriser i 2022 vil blive reguleret med det formål at fastholde omsætningen, men gerne med 

færre gæster. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

Forslag til ændring af §4.3: 

Medlemskab er bindende for et helt kalenderår, på nær Prøve- og Vintermedlemskab. Meddelelse 

om udmeldelse eller ønske om ændret medlemskategori skal ske til REE Golfklub senest den 31. 

oktober med virkning fra det kommende kalenderår. 

Der var ingen kommentarer til dette. 

Forslag til ændring af §5.2: 

Kontingentrestance ud over tre måneder medfører eksklusion. Bestyrelsen kan dispensere herfra, 

hvis den finder rimelig grund hertil. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen 

er betalt. 

REE Golfklub er berettiget til at pålægge et rykkergebyr a kr. 100 ved første og efterfølgende rykker, 

samt renter i henhold til Renteloven. 

Der var ingen kommentarer til dette. 

Forslag til ændring af §6.1: 

REE Golfklubs øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 

hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med tre 

ugers varsel ved udsendelse pr. e-mail og omtale på klubbens hjemmeside. 

Der var ingen kommentarer til dette. 

Forslag til ændring af §6.5: 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse 

og indkaldelse skal ske pr. e-mail og omtale på hjemmesiden med mindst otte dages varsel, på 

samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

Der var ingen kommentarer til dette. 

Forslag til ændring af §6.8: 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten, 

samt formand eller næstformand. 

Der var ingen kommentarer til dette. 

Forslag til ændring af §7.2: 

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være 

indgivet pr. mail til bestyrelsen senest 1. februar. Det reviderede regnskab, samt eventuelle forslag 

fra medlemmerne udsendes pr. mail til alle medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen. 

Søren V. Andersen påpegede at det var en uheldig frist med 1. februar, hvis nu generalforsamlingen 

igen måtte udsættes til senere på året. Bestyrelsen blev pålagt, om der kunne findes en bedre 

løsning. 

Forslag til ændring af §8.1: 

Klubbens bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst fem medlemmer, som 

vælges for to år ad gangen. 

Der var ingen kommentarer til dette. 



Forslag til ændring af §10.2: 

Ethvert udvalg skal have en udvalgsformand. Øvrige udvalgsmedlemmer godkendes af bestyrelsen. 

Udvalget konstituerer sig selv og formanden refererer til bestyrelsen. 

Søren V. Andersen spurgte om hvorfor denne formalitet, at udvalgsmedlemmer skal godkendes. 

Svaret var, at det er en normal procedure, som DGU også anbefaler. 

Dirigenten tog alle forslag til afstemning. To medlemmer stemte imod og alle forslag blev vedtaget 

med mere end 2/3 del af de stemmeberettigede. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

Der var ikke indkommet forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7.2 Kasserer Jørgen Nordentoft er på valg og genopstiller. 

Jørgen Nordentoft blev genvalgt. 

7.3 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Nils Rohde er på valg og genopstiller. 

Nils Rohde blev genvalgt. 

8. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 

Winie Hillemann og Bent Jørgensen er på valg og genopstiller. 

De blev begge genvalgt. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Revisor Hanne Tandrup og revisorsuppleant Marianne Sinding er på valg og begge genopstiller. 

De blev begge genvalgt.  

10. Eventuelt. 

Jens Landbo mente, at besøg fra fritspilsklubber gav trængsel på banen. Bestyrelsen svarede, at 

man vil lave en statistik og at det snarest vil blive taget op i bestyrelsen. 

Søren V. Andersen spurgte, om bestyrelsen er forsikret og svaret var ja. 

Søren V. Andersen spurgte, om ændringen af medlemstyper fik økonomisk indflydelse på afregning 

med banelejen. Svaret var, at det mente man ikke. 

Inger Hedegaard spurgte om status på cafeen. Kjeld Birch orienterede om den aktuelle situation og 

forventer, at have en aftale på plads i løbet af 2-3 uger. 

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for slut. 

Kjeld Birch takkede dirigenten for veludført arbejde. 

 

29 medlemmer deltog på generalforsamlingen. 

 

Referent: Erland K. Pedersen 

 

 

Dirigent    Formand 

Finn Lange    Kjeld Birch 

 

______________________   _______________________ 

 

 

 

 


