
                                                                                                                                                   

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 12-09-2022 kl. 17:00 i klubhuset. 

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

REFERAT: 
 
1. Generel info v/ Formanden 
KB berettede om evt. samarbejde med andre golfklubber og dialog pågår. 
MS skal undersøge, hvor mange der udnytter vores fritspilsaftaler med Nordic Golf. 
En klage fra 3 greenfeegæster ang. RGK medlemmers opførsel på banen er behandlet og afsluttet. 
 
2. Referat fra sidste møde.  
Udover en nærmere præcisering ingen yderligere kommentarer. 
 
3. Status økonomi.  
JN gennemgik regnskab og budget.  
Fortsat god omsætning på greenfee og omsætningen ligger kr. 100.000 over budgettet.  
Nye bolde på drivingrange skal med i budgettet for 2023. JS undersøger om evt. sponsorat. 
WH omtalte et muligt problem med opbevaring af golfbags og spørger Ib Larsen. 
Møde afholdes med baneejeren omkring leasing af nye maskiner til greenkeepere. 
JN/MS indkalder Ole og Peter til møde i næste uge. 
 
4. Markedsføring og kommunikation. 
 
Ingen aktuel markedsføring p.t. 
Nyhedsbrev klargøres i næste uge til udsendelse i uge 39. 
Hele bestyrelsen skal fremover spørges om evt. indhold, så de rette ting kommer med. 
EKP opdaterer hjemmesiden med, at man kan spille gratis resten af 2022 ved at melde sig ind som 
fuldtidsmedlem for 2023. 
 
5. Administration og sekretariat:  
 
Skilte er opsat ved indtjekning og de sidste ledninger bliver gemt væk. 
Buggynøgler i Probox er udsat, indtil opdatering af Probox er helt på plads. Bør være klar til sæsonstart. 
JS/MS kontakter evt. Odsherred om deres erfaringer og følger op på sagen. 
Simulatorrummet er lukket i uge 38, så det nye udstyr og lærred kan blive klar i uge 39. 
KB efterlyser 2-3 superbrugere og JS har lovet at finde dem. 
Tilbud på ny ventilation er på vej. JN. 
 



6. Orientering fra/om udvalg. 
Ny formand for juniorudvalget skal findes og bliver efterlyst på FB og nyhedsbrev. 
Leasingkontrakt på scootere udløber i 2023. NR giver besked til Baneudvalget. 
Arbejdet med ny vaskeplads skal sættes i gang. 
Der er leveringsproblemer med anskaffelse af nye teestedsskilte. 
WH sætter i gang med ny skiltning udendørs ved cafeen. 
Møde afholdes med baneejer omkring fryserum i cafeen. 
EKP har talt med Jan Falstrøm omkring ny hjemmeside og Facebook til cafeen. 
WH berettede om den pågående rekruttering og det andet hold med Kvinder & Golf tegner godt. 
Stark efterårsturneringen blev aflyst grundet særlige omstændigheder. 
Klubmesterskab i slagspil for damer og dame seniorer gennemføres ikke grundet få deltagere. 9 spillere 
deltager i herreklassen. Der er god tilmelding til senior herre mesterskabet. 
4 hold har meldt afbud til REE GOLF Open og 18 hold stiller op 14. september. God og tilfredsstillende 
interesse og deltagelse. 
Golf Plaisir har givet fine præmier og herudover er der 3 biler og et køkken, som hole in one præmier. 
Derudover bedste drive, tættest på hul, gavekurve og mange klappepræmier 
EKP tager billeder på dagen og sender pressemeddelelser efterfølgende. 
 
7. Årshjul: 
Muff advokaterne tilbyder foredrag. MS rykker Muff for et svar. 
Et arrangement med spil på 11 huller og frokost for de frivillige hjælpere finder sted 8. oktober. 
NR udsender snarest indbydelse til udvalgs- og Kik formænd, som videresender til udvalgsmedlemmer. 
JS finder et tidspunkt til sponsordag. 
Frivillig arbejdsdag udskydes til foråret.  
Vi stiler efter at holde formandsmøde i november. Dato aftales på næste bestyrelsesmøde. 
 
8. Eventuelt. 

JN fremviste et eksempel på et camperskilt. Tilbud indhentes til el for 4 campere. 

Klubber-i-klubben skal lukke igennem for andre spillere, dog ikke ved gunstart. KB giver besked til alle 

formænd i KIK. 

Nye batterier til vores service/vicevært buggy er bevilliget. 

GAF møde i november. JN/MS kontakter KB, hvis de vil deltage. 

Et godt tilbud på 120 nye stole til konferencerummet er modtaget og de gamle stole udfases. 

Prisudvalget undersøger muligheder på aldersrelaterede priser på kontingent og private buggyer. 

Flere efterlyser plads i bagrummet og i nyhedsbrev spørges, om alle benytter pladsen. Prisudvalget 

undersøger om prisen er retvisende. 

Regionsgolf m.v. er for alle og vi skal blive bedre til at invitere specifikke spillere. 

Udsendelse af mails til medlemmer sker fra sekretariatet, så GDPR kan overholdes. Undtaget er KIK, som 

har egne medlemslister, men disse skal også overholde GDPR reglerne.  

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 10. oktober 2022 kl. 17:00. 
 
 


