Bestyrelsesmøde REE Golfklub 10-01-2022 kl. 17:00 på Zoom.
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. Generel info v/ Formanden
Banen har været lukket i flere perioder, men er nu åben igen. Den er våd og flere reparationer finder sted.
Buggyhuset er snart klar og greenkeepergården er blevet beklædt udvendigt.
Ole har kontakt til et emne som ny greenkeeper.
2. Referat fra sidste møde.
Opfølgning: Fritspilsaftale med Nivå er opsagt. MS rykker Nivå for et svar. EKP tilretter hjemmesiden.
Der arbejdes videre med en løsning til frie bolde for greenfeespillere MS/EKP.
Referatet blev herefter godkendt.
3. Status økonomi.
JN gennemgik regnskab og budget.
JN afgav forklaring om enkelte overskridelser på budgettet
Årsregnskab er klar til revision. JN vender tilbage omkring proces og involverede.
Budget for 2022 blev gennemgået og vi forventer et lidt mere stille år. Vi budgetterer med en stigning på
6% i omsætning ift sidste års budget. Ift sidste års realiserede omsætning budgetterer vi med et fald på 7%.
Udgiftssiden er budgetteret således, at vi budgetterer med et overskud på 38 tkr.
På næste møde fremsætter prisudvalget forslag og tanker til evt. nye priser i 2022.
NR udsender budget til alle udvalg og beder samtidig om deres årsberetninger.
4. Markedsføring og kommunikation.
Ingen plan for nuværende om markedsføring, men der indkaldes til møde, når der er mere overblik på
kommende events. Vi skal have fokus på målgrupper, så vi på sigt kan få sat gennemsnitsalderen i
medlemskredsen ned, og hermed bør vi også inddrage Instagram, som er de unges platform.
5. Administration og sekretariat:
Probox melder klar bane og vi forventer at være oppe at køre indenfor 2 uger. JS følger op.
Flere større selskaber har booket tid på banen.
Fakturaer med kontingentopkrævning forventes udsendt 20. januar. MS.

6. Orientering fra/om udvalg.
KB kunne berette om mødet med den nye cafeforpagter.
Efter gensidig aftale må vi desværre opsige kontrakten – dette skyldes hovedsageligt at forpagteren
grundet Covid restriktioner er kommet i økonomisk uføre.
En tidligere ansøger bliver herefter kontaktet. MS går i dialog med KB.
NR berettede om vores hold i Danmarksturneringen og Regionsgolf.
Udlevering af poloer blev drøftet og vi forsøger at finde en god pris evt. via sponsorater.
Turneringsplan er på trapperne og mangler kun at blive afstemt med sponsorer.
RHU/Torben Lange har i samråd med DGU udarbejdet forslag til nye handicapnøgler på 18 huls banen.
Bestyrelsen blev enige, om at sætte det i værk. Det skal koordineres, så baneguiden, skilte på teesteder og
scorekort kan være klar på samme tid. EKP.
Et medlem havde foreslået et nyt lynskur ved hul 4/5. Vi valgte ikke at prioritere det p.t. NR giver besked.
WH har tilmeldt klubben et kvindeprojekt og afventer nærmere fra DGU. Klub 37 fastholder medlemmer
med træning i simulatorerne. Magnus har fået forespørgsel om træning ifm årets rekrutteringsindsats og
der afventes et svar.
DGU har tilbudt hjælp til klubudviklingsforløb med fokus på øget rekruttering. Vi er positive for ideen, men
det skal forankres med Klub 37. Møde afholdes med DGU, Klub 37 og KB.
JS berettede om sponsorarbejdet og forventer ikke de store ændringer. Netavisen Gribskov er mulig ny
sponsor.
Forslag om momsfritagelse/kompensation er ikke aktuelt p.t. KB/JN/MS.
7. Årshjul:
KB har opdateret årshjulet.
Vi satser på at afholde den ordinære generalforsamling torsdag den 31. marts kl. 19:00.
EKP laver oplæg til indbydelse m.v. og med MS/KB på sidelinjen.
Bagmærker 2022 – MS aftaler med WH. JS kontakter Finn Lange for sponsornavn på bagsiden.
8. Eventuelt.
Oplæg fra Marianne og Tommy Sinding omkring 60+. WH kontakter dem mhp at koordinere indsatsen med
Klub 37.
Workshop 27. januar i cafeen. MS sørger for forplejning.
NR berettede om 2 personer fra Turneringsudvalget, som skal på DGU kursus. Nyt udvalgsmedlem er på vej.
Ole træffer beslutning om brug af vogne på banen.
JS spurgte til arbejdet med lys på puttebanen. Peter rykkes.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 14.02.22 kl. 17:00.

