
Bestyrelsesmøde REE Golfklub 09-08-2022 kl. 17:00 i klubhuset.                                     

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

REFERAT: 
 
1. Generel information v/ formanden 
Punket på den ekstraordinære generalforsamling blev gennemgået.  
Jan Stampe kontakter Frank fra E. Mortensen og søn vedr. en løsning på ventilation i Simulatorrummet. 
Det skal i et nyhedsbrev nævnes, at man ikke bevidst må slå ud i retning mod hul 9, når der drives fra 
teested på hul 8. 
 
2. Referat fra sidste møde 
Formanden rykker for status på skiltning. 
 
3. Økonomi 
Prisudvalget skal drøfte Greenfee priser 2023 og en stigning i prisen på EL parkering. 
Jørgen gennemgik saldobalancen.  
Kent Hvilsom har undersøgt og fået tilbud på leasing af maskiner til Greenkeepergården. Baneudvalg og 
greenkeepere tages med i beslutningen. 
Det blev vendt hvad der skal drøftes på møde med REE A/S i efteråret, hvor bl.a. maskinpark og fryserum vil 
være på dagsordenen. 
 
4. Markedsføring og kommunikation 
Klubben deltager i Gang i Gribskov til september, der er en ”messe” målrettet børn og unge for at fremme 
interesse for sport. Der skrives lidt herom i næste nyhedsbrev, hvor også frivillige inviteres til at være med 
på standen.  
Det blev drøftet hvad næste nyhedsbrev i øvrigt skal indeholde. Det udsendes i uge 33. 
 
5. Administration/sekretariat 
Probox: installation skal gøres færdig og ledninger monteres i kabelbakker.  
Leje af buggy/scooter online og nøgler i Probox - forventet opstart mandag i uge 34. 
 
6. Orientering fra/om udvalg. 
Baneudvalg – forslag om udskiftning af scootere tages op når kontrakten skal forhandles i 2023. Ole og 
Peter informeres herom. 
Café – der er åbningsreception d. 26. august kl. 16:00 
Match udvalg – Greenkeeperens hævn er aflyst i år. Nils informerede om turneringer. Tematræning resten 
af 2022 vil prioriteres til juniorafdelingen. Der har været stor interesse for at købe klubpolo.  
REE GOLF Open – Der er 19 hold tilmeldt. Det er endnu ikke besluttet om bestyrelsen deltager med et hold. 
Der udsendes referat af mødet der blev holdt d. 9. august.  
 



7. Årshjul  
Kjeld og Mette finder sammen med Cafeen en dato for foredrag v/Muff Advokaterne. 
 
8. Eventuelt. 
Emner til næste nyhedsbrev: 
Sponsor turnering 
Frivilligmatch  
Åbningsreception 26. august 
Foredrag med Muff Advokater 
 
Næste møde: 
Mandag d. 12. september kl. 17:00 


