
                                                                                                                                                   

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 15-11-2021 kl. 17:00 

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

REFERAT: 
 
1. General info v/ Formanden 
Banen står stadig flot og der er ved at blive lavet nye stier.  
 
2. Referat fra sidste møde.  
Opfølgning: Vedr. punkt 6: Lys på puttebane testes p.t., budget for ventilation i simulatorrum afventes. NR 
følger op. Teestedsskilte afventer til vi kender korrekt størrelse. WH kontakter Ole. 
KB kontakter Nivå vedr. fritspilsaftalen. Max spillehandicap i perioder vil være ok. KB har været i dialog 
omkring klagen om dårlig opførsel på banen. Frie bolde i forbindelse med greenfee: Her skal vi finde en 
teknisk løsning. Greenfee iflg. medlem: EKP foreslog ny tekst, som altid giver en rabat på kr. 100. 
På kommende generalforsamling er flg. på valg: KB, JS, EKP, WH og BJ. Alle er villige til genvalg. 
Referatet blev herefter godkendt. 
 
3. Status økonomi.  
JN gennemgik regnskab og budget.  
Medlemstallet er over 800. 70 udmeldelser er siden modtaget. 
Pumpehus skal males. MS kontakter Ole. 
JN/KB arbejder videre med budget 2022. 
Møde med REE Holding blev afholdt i en god stemning, hvor regnskabstal blev gennemgået. 
 
4. Markedsføring og kommunikation. 
Domænet fra Cafe Pibe Mølle er nu overdraget til klubben. 
Tilbud om Spot Deal ikke aktuelt p.t. Kan evt. tages op senere på foråret. 
 
5. Administration og sekretariat:  
Probox er fortsat forsinket. JS undersøger den realistiske status, da vi er bekymret over forsinkelsen. 
El ladestander til el-biler opsættes gratis. 
Hjertestarter kursus forsøges afholdt forskellige dage i marts. MS 
Buggyaftaler er udsendt og modtaget. Et enkelt medlem rykkes. MS. 
Vagtordning for aflåsning af klubhuset skal findes. MS. 
APV (Arbejdspladsvurdering) skal laves. JN. 
WH aflagde rapport fra regionalmødet, med mange interessante oplysninger udefra. 

6. Orientering fra/om udvalg. 



Der skal laves en ny vandledning til pumpehuset. 
På næste møde fremsætter WH nogle forslag, med en model for at køre flere prøvemedlemmer igennem 
næste år. 
Afskedsreception for Pia i Cafeen i fredags. Ny forpagter forventes først at starte rigtigt op i marts. 
NR har kontaktet Gribskov Kommune om hastighedsbegrænsning på vejene rundt om golfbanen. 
Kommunen har lavet en ny trafiksikkerhedsplan og er positiv stemt for forslaget. 
 
7. Årshjul: 
Antallet af turneringer reduceres i august/september. Fødselsdagsturneringen har i 2022 en ekstra sponsor 
i Lydinge Golf Resort. NR. 
Formandsmødet afholdes i forlængelse af dette bestyrelsesmøde. KB vil indlede mødet med beretning. 
 
8. Eventuelt. 

Ingen indlæg. 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 10.01.22 kl. 17:00. 
 
 


