
                                                                                                                                                   

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 04-04-2022 kl. 17:00 i klubhuset. 

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

REFERAT: 
 
1. Generel info v/ Formanden 
Bestyrelsen har udover den valgte formand og kasserer konstitueret sig med Nils Rohde som næstformand 
og Erland K. Pedersen som sekretær. 
 
2. Referat fra sidste møde.  
Vi skal gøre mere reklame for vores fritspils-aftaler. EKP. 
 
3. Status økonomi.  
JN gennemgik Q1-22 regnskab og budget.  
Der er fortsat nogle restanter i forbindelse med kontingentbetaling og de rykkes. 
På greenfee og drivingrange ser tallene pæne ud. 
Regnskabet ser generelt pænt ud og der er ingen bekymringer for nærværende. 
JN/BJ/JS laver business case vedr. simulatorrummet og undersøger tilbud fra Trackman og Indoor Partner. 
I juli/august indkaldes baneejeren til møde og vores ambition er, at projektet skal stå klar 1. oktober, som 
også inkluderer udluftningen. 
 
4. Markedsføring og kommunikation. 
KB indkalder til snarligt møde i udvalget. 
Aftale med Gilleleje Strand Hotel med ophold og greenfee er indgået med hjælp fra Nordic Golfers. 
Der arbejdes på yderligere aftaler. 
Vi er godt repræsenteret i Visit Nordsjælland med omtale af klubben og banen. 
Golfens Dag 14. april skal annonceres på Facebook. Måske med en anden kontakt-mailadresse. 
EKP reklamerer for 60+ projektet via Facebook. 
 
5. Administration og sekretariat:  
JS opsætter nu en ny boks, som del af Probox projektet, til medlemmer ved indtjekningen. 
MS vil (forventelig via GolfMore) blive guidet med vejledning til Probox og buggybooking. Varer i Probox 
skal opdateres. 
Skal være klar til kommende weekend. 

 



 
 

 

 
 
 
6. Orientering fra/om udvalg. 
Cafeen er så småt startet op. Nye frysere og komfurer monteres og der bliver malet og pyntet op i 
lokalerne. NR har lavet et nyt logo. Skilte over dørene, specielt hoveddøren, monteres. 
Bedre skiltning foretages i klubhuset og især ved indtjekningen. JN/WH. 
Spiritusbevilling forventes (i bedste fald) i denne uge og køkkenet bliver ligeledes klar i ugens løb. 
Ny vaskeplads udendørs er udskudt til efteråret grundet dyre materialepriser, samt at der er usikkerhed 
omkring de frivillige timer. 
Lys på puttebanen opgives. 
Nye rangebolde anbefales af Baneudvalget at skulle bestilles til næste sæson. 
Udover DGU juniorordningen har vi lavet vores egen juniorordning, hvor vores seniormedlemmer kan 
medtage en junior fra en anden klub. Læs hjemmesiden om betingelserne. 
Tirsdag afholdes statusmøde om rekruttering, hvor Thomas fra DGU også deltager. 
WH indkalder de ekstra frivillige til møde efter påske, og uddeler instruktionsmateriale. 
REE Golfklub Open forsøges afholdt 14. september. Der nedsættes et arrangementsudvalg og KB/NR/JS 
planlægger det videre forløb. 
Tilmelding til klubmesterskaber er åbnet op. 
Der var alligevel stemning for at lave Ryder Cup. Carsten Quist og Casper Andreasen planlægger med NR på 
sidelinjen. 
NR fremviste nye poloer til brug for regionsgolfere og andre. NR arbejder videre med retningslinjerne, og 
priser efter evt. klubtilskud. 
 
7. Årshjul: 
På generalforsamlingen fremkom flere medlemmer med urigtige udtalelser omkring vores buggy politik, 
hvilket de efterfølgende har beklaget. 
Regler for kørsel med private buggyer, skal harmoniseres med de regler, der gælder for kørsel med 
klubbens egne buggyer. NR/JS sammensætter og offentliggør de nye regler. 
Mærkater påsættes private buggyer. WH. 
Tematræning startede op i torsdags og mange er allerede tilmeldte i april og maj. 
 
 
8. Eventuelt. 

Intet. 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 16. maj 2022 kl. 17:00. 
 
 


