
                                                                                                                                                   

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 14-03-2022 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 
Møde er afholdt med baneejeren omkring økonomi, samt diverse renoveringer af ejendomme inkl. Cafeen. 
Murværk skal repareres og altan samt den udvendige trappe er faldefærdig. Tilbud på rep. er på vej. 
Der er ikke taget stilling til opgradering af simulatorer og udluftning. 
Tilbud på rengøring af cafeen er indhentet og nyt komfur er bestilt. 
Banen står pænt og er spilbar. 
Ny vaskeplads tages op på kommende baneudvalgsmøde og flere frivillige arbejdstimer er ønskværdigt. 
 
2. Referat fra sidste møde.  
MS kontakter Nivå ang. venskabsaftale. 
 
3. Status økonomi.  
JN gennemgik regnskab og budget.  
Der er nogle restanter i forbindelse med kontingentbetaling og de rykkes nu. 
Regnskabet ser pænt ud og der er ingen bekymringer for nærværende. 
Revisionsfirma kontaktes med henblik på næste års gennemgang af regnskabet. 
I forbindelse med evt. opgradering af simulatorrummet, laver JS en businesscase, som skal præsenteres på 
kommende generalforsamling og den skal måske søsættes til efteråret. 
 
4. Markedsføring og kommunikation. 
Et kommende møde i udvalget skal afholdes efter generalforsamlingen. 
Projektet ”Kvinder og golf” skal promoveres via Facebook og Instagram. 
Vi vil arbejde videre med aftaler med golf og ophold. KB kontakter Nordic Golfers og hører om deres 
erfaringer. 
 
5. Administration og sekretariat:  
Probox er opsat og alt skulle virke. Mulighed for indkøb af bolde og baneguide. 
WH sørger for numre til buggyer. JS giver besked til shoppen, når systemet med nøgler er helt klar til brug. 
Probox skal køre helt basalt her og nu i opstarten og senere kan der ske udvidelser. 
WH sørger for skiltning. 
MS efterlyste leverandør til chips til boldmaskinen. Vi undersøger nærmere. 

 
 



 

 
 
 
6. Orientering fra/om udvalg. 
Flere har allerede tilmeldt sig den frivillige arbejdsdag den 26. marts. 
Kursus med ”Kend din hjertestarter” finder sted 6. april. 
Begge ovennævnte events skal med i nyhedsbrev og flg. skal også med: Probox, Rating af banen samt nye 
Index af huller, ny greenkeeper og ny cafe forpagter. 
Ny cafe forpagter starter op 2. april. Ønsker ikke eget logo. EKP kontakter dem vedr. hjemmesiden. 
Via rundringning fra KB og MS er det lykkedes at finde op imod 20 nye frivillige hjælpere. WH finder datoer 
for 1-2 informationsmøder. 
Juniorudvalget har flere ønsker bl.a. om ungseniorer, turneringer og træning. NR tager dialogen med 
Michael Andersen. 
Turneringsudvalget: 40 stk. er lige nu tilmeldt åbningsturneringen. På mødet i mandags traf man 
beslutning, om hvilke teesteder der benyttes, samt sponsornavne på turneringer. 3 udvalgsmedlemmer har 
deltaget på kursus. 
Herreholdet har lige nu kun 6 deltagere. NR kontakter Jon for evt. yderligere deltagere. 
 
7. Årshjul: 
Indkaldelse til generalforsamling er udsendt og ligger på hjemmesiden. 
Finn Lange har sagt ja tak som dirigent på generalforsamlingen. 
På GF bringer KB bestyrelsens forslag op og EKP fremfører forslag til kontingenter. JN aflægger regnskab og 
budget. 
DGU introkort er bestilt. 
 
8. Eventuelt. 

DGU har lavet samarbejdsaftale med Norlys om opsætning af el-ladestandere. JN er tovholder og orienterer 

også baneejeren. 
Transformerstation bag ved shop/sekr. bliver skiftet af forsyningsselskabet i løbet af sommeren. 
Infoskilte ved teesteder ændres i forbindelse med nye Index og ekstra skilte er bestilt. 

Skiltning udenfor vedr. cafeen ændres. WH. 

Ny rating af banen, samt nye Index af huller ændres fredag den 25. marts. MS/EKP. 

Danbolig reklame bag på bagmærker.  

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 4. april 2022 kl. 17:00. 
 
 


