Referat af den ordinære generalforsamling
i REE Golfklub afholdt 31. marts 2022.
62 stemmeberettigede var fremmødt, samt en enkelt fuldmagt.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Thorkild Vangsgaard, som blev valgt og kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Udover at beretningen lå på hjemmesiden, kunne formand Kjeld Birch supplere med flg.:
Golfåret 2021 blev, som året forinden, igen præget af Covid-19 epidemien og vi havde flere gæster
på banen, samt en øget medlemsskare. Det betød igen et ekstraordinært stort overskud.
Vi har gode sommergreens, en velplejet bane og smuk natur. Vi har søsat mange projekter på
banen med bl.a. nyt vandingsanlæg. På banen har vi fået nye stier og ryddet store områder, så
biodiversiteten kan blomstre. Indendørs har vi indkøbt en Probox, som hen ad vejen kan gøre det
lettere for vores medlemmer og gæster. Joe fratrådte som chefgreenkeeper og Ole tog over. Jimmy
er ny greenkeeper. Kjeld takkede greenkeeperstaben for veludført arbejde.
En ny hjemmeside så dagens lys og adskillige nyhedsbreve blev udsendt, så der var masser af
information til medlemmerne.
Vi havde nogle udfordringer med at finde et nyt cafe forpagterpar, men det er nu lykkedes, så Liz og
Jan starter op 2. april til vores åbningsmatch.
Alle udvalg og Klubber-i-klubben har været flittige også under corona nedlukningen.
Kjeld Birch sluttede sin beretning af med at takke den øvrige bestyrelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.
Jørgen Nordentoft gennemgik regnskabet og fremhævede gode indtægter på kontingent og
greenfee, som endte ud med et pænt overskud på kr. 379.000, hvilket udløste et stort bifald
Vi havde mange prøvemedlemmer. Simulatorerne var lukket i lang tid grundet corona.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forelæggelse af budget for 2022 og vedtagelse af kontingent for det kommende år 2023.
Jørgen Nordentoft gennemgik budget for 2022 med et forventet overskud på kr. 54.000.
Medlemskontingenter for 2023 fastholdes på nær Træningsmedlemskab og Vintermedlemskab.
Træningsmedlemskab stiger fra kr. 800 til kr. 1.200.
Vintermedlemskab stiger fra kr. 1.800 til kr. 2.000 og perioden afkortes til 4 måneder med start 1.
november.
Søren V. Andersen spurgte, om der igen vil blive antalsbegrænsning på Vintermedlemskab og det
kunne bestyrelsen ikke afvise. Man forventer dog lidt færre medlemmer.

Samtlige kontingenter blev herefter vedtaget.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Tilføjelse til vedtægterne §9.5:
Bestyrelsen har frikontingent indtil man fratræder igen.
Formanden fremførte forslaget og påpegede det ekstra store arbejde, som forelå i bestyrelsen efter
at den nye overenskomst blev gennemført. Mange nye opgaver er kommet til og man ønsker at
fremtidssikre golfklubben og gøre det lettere at rekruttere folk til bestyrelsen. Tidligere har
baneejeren haft en golfmanager ansat og det arbejde ligger lige nu hos bestyrelsesmedlemmerne.
Thorkild Vangsgaard var imod forslaget og fortalte, at det kun var et fåtal af golfklubber, som havde
den ordning.
Søren V. Andersen spurgte ind til, hvor mange det drejede sig om. Svaret var 4 bestyrelsesmedlemmer, da kassereren også fik løn som bogholder (deltid).
Joan Fischer, Sten Lodberg og Flemming Lynge roste bestyrelsens arbejde og anbefalede forslaget.
To medlemmer stemte imod og forslaget blev således vedtaget med mere end 2/3 del af de
stemmeberettigede.
6. Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag ved tidsfristen 1. februar.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7.1 Formand Kjeld Birch er på valg og genopstiller.
Kjeld Birch blev genvalgt.
7.3 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jan Stampe og Erland K. Pedersen er på valg og
genopstiller.
De blev begge genvalgt.
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
Winie Hillemann og Bent Jørgensen er på valg og genopstiller.
De blev begge genvalgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Hanne Tandrup og revisorsuppleant Marianne Sinding er på valg og begge genopstiller.
De blev begge genvalgt.
10. Eventuelt.
Winie Hillemann kunne berette om et nyt pilotprojekt, Kvinder & Golf, som skal få flere kvinder til
at interessere sig for golf. Det sker i samarbejde med DGU og lige nu er 22 pladser besat ud af 25.
Gitte Kold er tovholder på projektet og protræner Jon deltager også. Kjeld og Mette har skaffet
flere frivillige og der vil blive afholdt infomøder.
Kvinder & Golf er lagt op på klubbens Facebook og Erland K. Pedersen kunne berette, at opslaget
lige nu er nået ud til 5.800 personer.
Et FB opslag med Åbent Hus 18. april har allerede på få timer rundet 1.700 personer.
Formanden omtalte, at simulatorerne er slidte og at bestyrelsen overvejede at opgradere anlægget
med Trackmann, for at lokke endnu flere kunder til. Vi budgetterer lige nu med en årlig indtægt på
kr. 120.000 og en renovering inkl. Trackmann koster kr. 450.000. Vi vil hæve prisen for brugen med
kr. 50 og kr. 25 for medlemmer og forventer 20 % mere i omsætning. Projektet må forventes at
blive finansieret over 5 år og generalforsamlingen vil blive taget i ed inden. Vi er fortsat i en tidlig
fase af projektet og arbejder støt videre. Ny ventilation til simulatorrummet er også nødvendig og
koster kr. 30.000.
Flere medlemmer kom med kommentarer bl.a. at det er meget slidt og skal der tiltrækkes kunder,

må der laves en opgradering. Simulatorerne er et vigtigt træningsværktøj og vi må også sørge for at
annoncere det bedre.
Bent Hansen spurgte ind til brugen af buggyer og fik grønt lys til opstart på mandag den 4. april.
Der var flere kommentarer til vores (privatejede) buggy politik og resultatet blev, at man indkalder
til et møde for gennemgang af reglerne, hvor 2 af buggy ejerne også deltager. Dette blev Marianne
Sinding og Thorkild Vangsgaard.
Kent spurgte til, om man ikke kunne lave et medlemskontingent for personer over 80 år.
Bestyrelsen vil kigge nærmere på det.
Søren V. Andersen ønskede at referater fra bestyrelsesmøder blev mere beslutningsprægede.
Svaret var, at der ikke nødvendigvis blev truffet en beslutning på hvert agendapunkt på det
pågældende møde.
Ebbe Wiberg spurgte til ny vaskeplads. Nils Rohde fortalte, at projektet var udskudt til efteråret.
Henrik Hansen ønskede mere øjenkontakt ved den overdækkede drivingrange, så flere kunne se
hinanden ved fællestræning og foreslog at plader blev fjernet.
Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for slut og da var klokken 20:40.
Kjeld Birch takkede dirigenten for veludført arbejde og medlemmer for deres deltagelse.
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