Bestyrelsesmøde REE Golfklub 16-05-2022 kl. 17:00 i klubhuset.
Tilstede: Kjeld Birch, , Jørgen Nordentoft, Jan Stampe, Bent Jørgensen og Erland Kongsdal Pedersen.
Afbud: Nils Rohde og Winie Hillemann.
Gæst: Mette Schjønning.
Referent: Erland Kongsdal Pedersen

REFERAT:
1. Generel info v/ Formanden
Banen er i fin stand. På greenen ved hul 6 repareres drænet i morgen og flaget/hullet er rykket frem til
forgreen.
2. Referat fra sidste møde.
Business case vedr. simulatorrummet arbejdes der fortsat på. Måske kommer der en prisstigning på
Trackman. JN/JS/BJ.
3. Status økonomi.
JN gennemgik regnskab og budget. Færre prøvemedlemmer end i de foregående år. Måske kan det skyldes
den usikre økonomiske situation, som hele Danmark er i? Vi beder WH om en status, hvad vi kan forvente
af nye medlemmer, samt om der kan være behov for yderligere arrangementer med Åbne huse.
P.t. er vi 741 medlemmer og vi er i dialog med de sidste restanter.
Økonomien ser fin ud og der er ikke behov for korrektioner i budgettet.
Frikontingent til bestyrelsen er med start fra 1. januar 2023.
Musik i lejet uddeler økonomisk støtte til foreninger. JN kontakter juniorafdelingen, så vi kan søge penge til
junior-campen.
Gribskov Kommune ansøges om tilskud til nye måtter på drivingrange.

4. Markedsføring og kommunikation.
Vi udsætter Spot Deal tilbud, til Probox kan håndtere tilmelding. Vi vedtog at den billige greenfee på kr. 250
skal starte allerede fra kl. 14 fredag, lørdag og søndag. EKP kontakter PS for annonce.
5. Administration og sekretariat:
Probox har problemer med softwaren og derfor udskydes afhentning af buggy nøgler her.
MS udfærdiger manualer til seniorklubben til brug for hjemmebookning.
Infoskærmen fungerer perfekt og nu mangler kun lidt oprydning med bl.a. nye kabelbakker. JS.
Sekretariatet har ændret lidt i åbningstider fra maj og frem til sensommeren.
NR/MS er tovholdere på Golfspilleren i Centrum. Kvinder & Golf oprettes i golfbox.

6. Orientering fra/om udvalg.
Cafeen har åbent og har travlt med gæster.
Ib og MS sørger for oprydning i cafeens lokaler af overskydende ting.
En episode forleden med 3 greenfeespillere får et efterspil og KB meddeler dem, at de fremover er uønsket
på vort anlæg.
Omkring 12 hold har foreløbig meldt sig til REE GOLF Open 2022. EKP booster annoncer på Facebook.
7. Årshjul:
Intet at bemærke.
8. Eventuelt.
Regler for at medbringe hunde på banen er opdateret. EKP.
JN rykker for ladestandere.
MS meddelte, at gavle på klubhuset pudses og males sidst i maj. Renovering af altan skal godkendes af
brandmyndighederne.

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 13. juni 2022 kl. 17:00.

