Bestyrelsesmøde REE Golfklub 13-06-2022 kl. 17:00 i klubhuset.
Tilstede: Kjeld Birch, Jørgen Nordentoft, Jan Stampe, Winie Hillemann, Bent Jørgensen og Erland Kongsdal
Pedersen.
Afbud: Nils Rohde.
Gæst: Mette Schjønning.
Referent: Erland Kongsdal Pedersen

REFERAT:
1. Generel info v/ Formanden
Ingen bemærkninger udover hvad der kommer i senere punkter på dagsordenen.
2. Referat fra sidste møde.
Tilskud fra Musik i Lejet var ikke muligt at nå inden for tidsgrænsen. Ansøgning til nye måtter er indsendt.
KB kontakter Peter Thrige omkring ladestandere. Renovering af husgavlen er gået i gang.
3. Status økonomi.
JN gennemgik regnskab og budget.
God omsætning i greenfee og omkostninger ligger i underkanten af det budgetterede.
Rykkerprocedure iværksættes ved de sidste manglende medlemskontingenter.
Regnskabet er tilfredsstillende og der er ikke brug for korrektioner.
På vegne af arbejdsgruppen fremlagde BJ en plan/budget for opdatering af simulatorrum inkl. ventilation,
som kræver at baneejer træder ud af ligningen, før at det kan realiseres. KB/JN kontakter baneejer, hvor
efter generalforsamlingen skal tages i ed. JS meddeler Trackman, at vi er interesseret dog med ovennævnte
forbehold.
4. Markedsføring og kommunikation.
Senest har vi annonceret på Facebook med Prøvemedlemmer og greenfee til kr. 250.
Nyhedsbrev udsendes til medlemmerne senest udgangen af denne uge.
5. Administration og sekretariat:
MS kontakter Probox omkring bookninger af buggy og spørger evt. Odsherred til råds.
Vi afventer med nøgleudlevering i Probox til efter sommerferien.
JS taler med Ib Larsen omkring den sidste oprydning omkring indtjekningen.
WH laver oplæg til skiltning.
Sekretariatet holder ferielukket i uge 28, 29 og 30.
WH fremlagde priser på udvendige skilte. MS og WH laver aftaler sammen.
WH opsætter nyt skilt med gratis prøvetimer. EKP informeres om tekst til hjemmeside og Facebook.

6. Orientering fra/om udvalg.
Cafeen fik langt om længe sin alkoholbevilling i fredags. Maden bliver rost af mange. Åbningsreception
udskydes til august. Cafeudvalgsmøde afholdes i morgen.
Vi har lige nu 24 prøvemedlemmer og frivillige nok til disse. Kvinder & Golf har 24 deltagere og de er
positive overfor projektet og adskillige forventes at blive medlemmer. K&G slutter 25. juni.
60+ har 4 deltagere som er positive for medlemskab.
Annoncering på Facebook efter prøvemedlemmer er nået ud til flere end 50.000 personer, men kun få har
taget imod tilbuddet.
DGU og deres forslag om leadgenerering vil vi overveje.
Helsinge Hallerne inviterer unge til aktiviteter i september, hvor vi også kan blive repræsenteret med en
stand. KB/MS arbejder videre med det.
KB foreslog en brainstorming til efteråret med særlig udvalgte personer, for måske at finde nye måder at
tiltrække medlemmer. WH omtalte at et vinterhold kunne være muligt.
Vi må evaluere hvad der gik godt og skidt i 2022 og i 2023 må vi blive bedre til af skaffe flere nye
medlemmer. Vi er p.t. 758 medlemmer. WH finder en dato til evalueringsmødet.
REE GOLF Open kan snart melde udsolgt af tilmeldte hold. Der er mange præmier inkl. klappepræmier.
Frivillige skal søges og cafeen skal stå klar med morgenmad og frokost til spillere og hjælpere. KB/MS aftaler
med Cafeen. JS rykker evt. interesserede hold. KB/JN/MS afholder snarligt statusmøde.
7. Årshjul:
Muff advokaterne tilbyder foredrag, hvilket vi bakker op om og måske kan vi lave en sponsorordning?
8. Eventuelt.
To medlemmer har fået en reprimande for at bryde vores etiketteregler.
En greenfee spiller er fremover udelukket for at spille på vort anlæg grundet dårlig og truende opførsel.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. august 2022 kl. 17:00.

