Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i REE Golfklub, tirsdag den 9. august kl. 19:00

Dagsorden
Pkt. 1 Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til de 30 fremmødte medlemmer og foreslog Thorkild Vangsgaard
som dirigent. Thorkild blev valgt og takkede for valget samt konstaterede, at den ekstraordinære
generalforsamling var indkaldt i henhold til klubbens vedtægter.
Pkt. 2 Forslag fra bestyrelsen
Formanden fik ordet og gennemgik bestyrelsens forslag til renovering af simulatorrummet,
herunder den nuværende teknologi samt at klubben har en væsentlig årlig indtægt på kr. 120.000.
Denne indtægt forventes med den nuværende teknologi at være for nedadgående, såfremt der
ikke sker en opgradering til ny teknologi.
Desuden gennemgik formanden de betydelige fordele ved opgradering til TrackMan-teknologien.
For detaljer se https://reegolfklub.dk/ekstraordinaer-generalforsamling-9-august/
Formanden kunne desuden berette, at Ree Golf A/S, som ejer det nuværende anlæg, bakker op
om bestyrelsens forslag, samt at den nuværende betalingsmekanisme i bilag 4 bortfalder, såfremt
bestyrelsens forslag vedtages.
Afsluttende gennemgik formanden det modtagne tilbud fra Indoor Golf Partner ApS.
Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte medlemmer med følgende sammenfattede svar:
Såfremt forslaget vedtages kan installation af det nye TrackMan-anlæg påbegyndes i uge 39, og
lokalet har været besigtiget af leverandøren. Prisen omfatter installation af 2 stk. komplette
anlæg.
Der tegnes en kontrakt, som sikrer løbende opdatering af softwaren.
Udstyret forsikres via vores forsikrings partner.
Det nuværende anlæg indgår ikke i forhandlingen om prisen på TrackMan, da det er Ree Golf A/S
ejendom.
Det nye anlæg kan både benyttes til simulatorspil og til træning. Det anbefales at gå ind på
TrackMan hjemmeside og se på de mange muligheder TrackMan simulator giver. Trackman.com
Der skal som et selvstændigt projekt etableres et ventilations-/udluftningssystem i bygningen, og
her vil Ree Golf A/S, som ejer bygningen blive inddraget.
Dirigenten foreslog derefter, at generalforsamlingen gik over til afstemning om bestyrelsens
forslag. Ud over de fremmødte 30 medlemmer var der desuden medbragt 10 fuldmagter.
Bestyrelsens forslag til renovering af simulatorrummet og teknologi blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 3 Eventuelt
Ordet var frit, og der kom bl.a. forslag om, at indgangsparti/Hallen blev gjort lidt mere ”klubagtig”
og hyggelig. Der var også et ønske om flere bagskabe, hvor vi p.t. har et lokalemæssigt problem.
Der blev foreslået, at der evt. kunne tilføjes reklameblokke på TrackMan ifm. med simulatorspil.

Fra Klub 37 blev udtrykt stor tilfredshed med Par 3-banen.
En bedre skiltning, som viser vej til hul 1, når man kommer fra hovedindgangen blev efterlyst.
Det kniber med at spillerne husker at placere riverne korrekt i bunker, ligesom der tilsyneladende
er lidt for løst forhold til dress code. En opstramning fra bestyrelsen blev efterlyst.
Der blev spurgt, om en alternativ løsning til finansiering af TrackMan havde været undersøgt
således at klubbens midler i stedet kunne anvendes til forbedringer på banen.
Dette er undersøgt og den billigste løsning er at betale kontant. Bestyrelsen gav en kort
gennemgang af nogle at de mange forbedringer og fornyelser, der er fortaget i de seneste fem år.
Bestyrelsen tager de anførte punkter ad notam.
Dirigenten afsluttede med at nedlægge sit hverv og takke for god ro og orden.
Formanden afsluttede med at takke Thorkild Vangsgaard og sagde tak til generalforsamlingen for
tilslutningen til bestyrelsens forslag.
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