
                                                                                                                                                   

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 10-10-2022 kl. 17:00 i klubhuset. 

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

REFERAT: 
 
1. Generel info v/ Formanden 
KB berettede om evt. fritspils samarbejde med andre golfklubber og dialog foregår fortsat. 
Arrangementet med MUFF Advokaterne var en god rundvisning om testamente m.v.  25 deltog. 
En falsk spammail fra KB blev rundsendt blandt klubmedlemmer.  
 
2. Referat fra sidste møde.  
En del af loungerummet inddrages til bagrum for klubbens lånebags. Rummet skal laves pænt og 
godkendes af KB. 
Derudover ingen væsentlige kommentarer til referatet. 
 
3. Status økonomi.  
JN gennemgik regnskab og budget og det ser stadig godt ud.  
Indtægter ligger pænt over budgettet og udgifterne holder budgettet. 
MS gjorde status på medlemstallet. Ønsker om ændringer til medlemskategorier skal ske senest 31. 
oktober og skal med i næste nyhedsbrev. 
Møde med baneejer afholdes på mandag med fokuspunkt på maskinparken. Maskiner er slidte og 
greenkeepere bruger meget tid på reparationer. Priser på leasing blev diskuteret. 
Mandat til KB og JN givet, som tages med på mødet. 
Møde med Magnus Landström afholdes også på mandag – sammen med baneejer. 
12.000 nye rangebolde indkøbes med logo og sponsornavne. Indkøbspriser er steget med +40% siden sidste 
indkøb for 2 år siden. 
Forslag om boldindsamling ved drivingrangen tages med på næste møde i Baneudvalget. NR. 
Langdistancemedlemskab blev drøftet og fremlægges på kommende generalforsamling. Det kræver 
fuldtidsmedlemskab i anden dansk golfklub med kontingent på min. Kr. 6.000. Pris: Kr. 4.500. årligt. 
Aftaler og priser på egne buggyer ændres ikke i 2022. Brev udsendes til alle buggy ejere. NR. 
Nye retningslinjer for Company Days fremlagt. Gunstart kun muligt fredage og bindende tilmelding senest 8 
dage inden. GF afhængig af antal spillere. 
Nyt oplæg til sponsoraftaler fremkommet. KB arrangerer møde med vedkommende og vi sætter rammerne. 
 
 
 



4. Markedsføring og kommunikation. 
 
Nyhedsbrev udsendes i næste uge bl.a. med TrackMan simulatorer og øvrige emner blev efterlyst. 
EKP laver Facebook annonce om vintermedlemskaber. 
EKP efterlyser en person til Instagram opdatering. 
 
5. Administration og sekretariat:  
 
MS omtalte ferielukninger i sekretariatet og sender besked til EKP/hjemmesiden. 
Probox kører godt pånær udlån af buggy nøgler. Området ser pænt ud og skilte er opsat. 
JS/MS har ønske om ERFA grupper omkring Probox til udveksling med erfaring. 
Nye TrackMan golfsimulatorer kører fint. Nr. 1 skal finjusteres. 
Voucher til frivillige så de kan opleve simulatorerne. MS udsender. 
JS finder en dato til Åbent Hus med introduktion for kommende brugere. 
JN sender ny vejledning til EKP/hjemmesiden. 
Vi rykker for tilbud på ventilation. 
Priser på leje af simulator er fastsat indtil videre. 

6. Orientering fra/om udvalg. 

Henrik Hansen er ny formand i juniorudvalget. 
MS har sendt mål på udendørsskilte til WH. 
Cafe Pibe Mølle arbejder på en hjemmeside og Facebook. KB taler med Jan Falstrøm om FB. 
I Danmarksturneringen 2023 har vi tilmeldt et senior- og veteranhold, som er åben for alle interesserede. 
NR omtalte træningstimer med Jon tilsammen 244 i alt. 
 
7. Årshjul: 
 
DGU regionalmøde afholdes i Hillerød den 1. november. JN og MS deltager og KB overvejer. 
Formandsmøde afholdes 15. november lige efter vores næste bestyrelsesmøde. 
BJ foreslog at en fra bestyrelsen deltog, når KIK afholder deres årlige generalforsamlinger. 
MS spørger greenkeepere, om parkerede biler ved buggypladserne holder i vejen. 
Evt. udvidelse af bagrum udsættes til efter nytår. 
 
8. Eventuelt. 

 

MS berettede om kommunens arrangement Gang i Gribskov. 

Grips på lånesæt er slidte. NR undersøger behovet til næste møde. 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. november 2022 kl. 17:00. 
 
 

 


