
                                                                                                                                                   

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 14-02-2022 kl. 17:00 i klubhuset. 

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 
Renovering af klubhuset er udsat p.g.a. vejret. Murværk, altan og trappe skal repareres og tilbud indhentes. 
Gulv og kølerum i køkken skal istandsættes. KB kontakter REE Holding. 
Vi har en god dialog med ny forpagter, som forventes at starte primo april. 
Ny greenkeeper er startet op. 
 
2. Referat fra sidste møde.  
Opfølgning: MS kontakter Nivå ang. venskabsaftale. 
Referatet blev herefter godkendt. 
 
3. Status økonomi.  
JN gennemgik regnskab og budget.  
Kontingentopkrævninger er udsendt og mange har betalt til tiden.  
JN aftaler med revisor ang. årsafslutning. 
EKP: Prisudvalget har lavet lidt prisjusteringer vedr. greenfee for grupper samt venskabsklubber. 
Vi har modtaget tilbud på ny vaskeplads og er positive for igangsætning. Vi skal dog kigge nøjere 
muligheden for at addere frivillige arbejdstimer i projektet. JN/MS. 
Tilbud på ventilation i simulatorrum er modtaget og igen er vi positive overfor projektet og igen skal vi gøre 
brug af frivillig hjælp om muligt. 
Lærred i simulatorrummet er slidte. Vi overvejer en større opgradering med Trackmann og vi er i 
forhandlinger om priser og evt. finansiering. JS er på sagen og beslutning tages på næste bestyrelsesmøde. 
Vi mangler svar fra diverse udvalg om årsbudgetter, samt årsberetninger. NR rykker.  
 
4. Markedsføring og kommunikation. 
Vi har fået tilbud fra Netavisen Gribskov og DGU vedr. markedsføring. Vi takker foreløbig nej til begge. 
 
5. Administration og sekretariat:  
Probox har nu fået godkendelse og foretager opsætning. Vi forventer at være oppe at køre inden 
sæsonstart. JS følger op. 
 

 

 



 
 
6. Orientering fra/om udvalg. 
NR indkalder til møde i Turneringsudvalget. Der er tilmeldt hold til Senior, Veteran og Herre. 
Åbningsturnering 2. april med klubsandwich. Foreløbigt turneringsprogram lægges på hjemmesiden 
snarest. 
Priser på poloer indhentes og skal i givet fald være med logo. Regler for klubtøj blev drøftet. 
WH omtalte projekter for at skaffe flere medlemmer, bl.a. i samarbejde med DGU. Vi forventer at søsætte 
flere projekter med hjælp fra Thomas/DGU, men det skal afstemmes med antallet af hjælpere. Vi satser på 
et hold i Klub 37 i dagtimerne. Vi søger via direkte kontakt at lokke flere frivillige frem til at deltage i 
rekrutteringsprojekterne. Vi planlægger at lave et damehold og tager kontakt til bl.a. Møllepigerne. Møde 
afholdes snarest muligt. 
Tilbud på lys ved puttegreen er modtaget. Da det bliver et halvdyrt projekt, samt at det ikke overholder 
lokalplanen, kan vi ikke gå videre med det. 
 
7. Årshjul: 
EKP har lavet udkast til indkaldelse af generalforsamlingen. Brug af fuldmagt tilføjes. 
KB foreslog at bestyrelsen skulle være kontingentfri, grundet den store arbejdsmængde som arbejdet 
indebærer efter at vi i 2019 har overtaget drift og medarbejdere fra baneejer. EKP laver udkast til 
vedtægtsændring. 
MS udsender indkaldelse, regnskab og budget til medlemmerne i starten af marts, samt henvisning til 
årsberetninger på hjemmesiden. 
KB kontakter Finn Lange som emne til dirigent. 
Bagmærker og medlemslister gøres klar. JS kontakter Finn Lange vedr. sponsornavn på bagmærker. 
DGU Tema- og repræsentantskabsmøde 18-19/3. MS sender indkaldelse til NR/JN. 
Postkort udleveres til de sidste håndboldkampe. MS. 
 
8. Eventuelt. 

JN fik afklaring ang. boldsponsorater. 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 14.03.22 kl. 17:00. 
 
 


