
                                                                                                                                                   

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 15-11-2022 kl. 17:00 i klubhuset. 

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

REFERAT: 
 
1. Generel info v/ Formanden 
KB har afholdt møde med fritspilsgruppe om et muligt samarbejde. Vi diskuterede fordele og ulemper og de 
fleste var stemt for et prøveår. På det efterfølgende formandsmøde vil vi lufte ideen og lade det være 
afgørende for, om vi skal med eller ej. 
 
2. Referat fra sidste møde.  
Loungerummet som bagrum er sat i bero indtil videre. 
Boldindsamling er ikke aktuelt, da de fleste er indsamlet. 
 
ERFA-grupper vedr. Probox arbejdes der på. MS. 
Vi skal huske at kontakte nye mulige frivillige snarest. KB/MS finder en ”tovholder”. 
 
3. Status økonomi.  
JN gennemgik regnskab og budget og det ser stadig godt ud.  
Vi forventer et mindre underskud efter, at vi har betalt for TrackMan, ny (brugt) rendegraver samt en 
kontraktlig ekstrabetaling til baneejeren. 
Egenkapitalen øges grundet investeringer i aktiverne. 
5 nye maskiner indkøbes til maskinparken i 2023 via leasingaftaler. I 2023 overgår den samlede maskinpark 
til golfklubben fra baneejer. Leasingudgifter udgør ca. kr. 400.000 årligt. 
Ny aftale med Magnus Landström forhandles. Planen er, at klubben overtager lokalerne. 
KB/JN/NR/MS planlægger og udsender budget for 2023. 
Vi er p.t. 808 medlemmer. Nogle har skiftet fra fuldtids- til hverdagsmedlemsskab. 
JS går i dialog med sponsorerne, nogle i 2022 og resten i 2023. 
 
 
4. Markedsføring og kommunikation. 
Nyhedsbrev udsendes i december. Nye opdaterede golfregler skal med.  
 
5. Administration og sekretariat:  
Den ene simulator driller. JS/JN kontakter TrackMan for hjælp og beder også om en kompensation. 
JS finder et alternativ som ventilation i simulatorrummet. 

 



6. Orientering fra/om udvalg. 
KB har afholdt statusmøde med cafeen og har skubbet på, for at de laver en hjemmeside, samt kommer på 
Facebook, da det er væsentligt for klubben, at de bliver synliggjort. MS kontakter tidligere administrator på 
Facebook siden. 
Indendørsskilte skal ikke genbruges. WH. 
Programmet for turneringer i 2023 er endnu ikke fastsat. Lydinge Golf Resort er igen interesseret i at være 
matchsponsor. 
Der bliver ingen Greenkeepernes Hævn. I juni/juli laves en speed-week og en turnering i samme uge.  
 
Årshjul: 
DGU regionalmøde afholdt i Hillerød den 1. november. MS har udsendt materiale fra mødet. 
DGU kort udfases og erstattes med elektronisk løsning. 
Formandsmøde afholdes straks efter dette møde. Vi skal oplyse om deadline for 2023 budgetter. 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts. NR og JN er på valg. 
Der er ønsker om billigere kontingent for ældre 80+, samt lavere priser for buggykørsel. NR laver et oplæg 
til nærmere drøftelse. 
 
8. Eventuelt. 

KB foreslog en juleafslutning for bestyrelsen med simulatorgolf og frokost i cafeen den 10. december. 

Det blev ikke nedstemt. 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 17:00. 

 

 

 


