Bestyrelsesmøde REE Golfklub 18-10-2021 kl. 17:00
Tilstede: Kjeld Birch, Niels Rohde, Jørgen Nordentoft, Winie Hillemann, Bent Jørgensen og Erland Kongsdal
Pedersen.
Afbud: Jan Stampe
Gæst: Mette Schjønning.
Referat: Erland Kongsdal Pedersen

REFERAT:
1. General info v/ Formanden
Banen står flot.
DGU regionalmøde 2. november. WH tilmeldes.
2. Referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
3. Status økonomi.
JN gennemgik regnskab og budget.
Greenfee og boldsalg ligger over budget. Nye batterier til buggyer indkøbes.
Ingen brug for korrektion af budgettet.
4. Markedsføring og kommunikation:
Nye portræt fotos af bestyrelse og Mette lægges på hjemmesiden.
Ikke behov for yderligere markedsføring resten af året.
5. Administration og sekretariat:
Probox er fortsat forsinket.
Nye åbningstider i sekretariatet fra 1. november. MS informerer EKP, som opdaterer hjemmesiden.
6. Orientering fra/om udvalg.
Baneudvalget har en del ønsker til fornyelser og vedligeholdelse.
Budget for vaskeplads fremsendes til bestyrelsen.
Lys ved puttebane er bedst ved drivingrangen, da området her er mere plant.
Ventilation afventer tilbud.
Vi spørger DGU om evt. udkast til design af nye broer. NR/Baneudv.
Flere teestedsskilte mangler. EKP påpegede, at der måske er en ny HCP nøglefordeling på vej. WH.
Fritspilsaftale med Nivå opsiges. Greenfee aftale skal erstatte ordningen. MS undersøger.
Vi fortsætter fritspilsaftalen med Nordic Golf Circle.
Fadderrunder må ikke finde sted i weekenden. WH ønsker ændring af max HCP. NR/MS.
Vi har modtaget en klage over en uheldig opførsel på banen. KB tager dialog med vedkommende.
Vi sætter Rekrutteringsudvalget i bero og drøftede flere scenarier omkring åbne huse og prøvemedlemmer,

gerne med et kortere forløb som giver flere end 100 nye medlemmer årligt. WH blev bedt om at lave en
case om dette.
Klub 37 har lavet en evaluering for denne sæson og folk har været meget positive.
Generalforsamlingen: Bestyrelsen har konstitueret sig med NR som næstformand og EKP som sekretær.
Vedtægtsændring §7.2: Vi blev på GF pålagt, om vi kunne finde en anden formulering end 1. februar som
frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne.
Vi besluttede os for, at bibeholde den godkendte tekst, da vi ikke forventer flere udskydelser af GF, samt at
vore medlemmer kan drage fordel af netop denne frist.
Formandsmødet blev aftalt til at finde sted mandag den 15. november kl. 19:00. KB/JN/MS planlægger
mødet.
Prisudvalget foreslog og fik vedtaget, at Træningsmedlemskab stiger fra kr. 800 til kr. 1.200 i 2023, samt at
det bliver uden DGU kort og 1 x greenfee til den store bane.
Vintermedlemskab stiger fra kr. 1.800 til kr. 2.000 og perioden ændres til 1/11 og slut februar. Herudover
laves rabatkort til greenfee.
Rangebolde til greenfeespillere skal være inkl. greenfee. MS undersøger hvordan systemet kan sættes op til
det.
Greenfee for seniorer indtil 31. marts: Kr. 350.
Greenfee for seniorer fra 1. april: Kr. 375/450, tidlig morgen og sen eftermiddag kr. 250
Senior iflg. REE medlem: Kr. 100 i rabat. Formulering af tekst på næste bestyrelsesmøde.
Cafeen: 5 ansøgere som ny forpagter. Evalueringsmøde er afholdt og kontrakt forventes underskrevet i
denne uge.

7. Årshjul:
EKP tjekker op på kommende generalforsamling, om alle som er på valg, ønsker at fortsætte.
8. Eventuelt.
WH producerer en reklame til Nordsjællands Håndbold. EKP og WH finder en god tekst.
JN omtalte kommende årsmøde i GAF. JN og MS kan deltage, hvis de ønsker.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 15.11.21 kl. 17:00 efterfulgt af formandsmødet.

