
                                                                                                                                                   

Bestyrelsesmøde REE Golfklub 16-01-2023 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 
Banen har været lukket siden 2. januar p.g.a. for meget vand flere steder.  
 
2. Referat fra sidste møde.  
Der var ingen kommentarer eller opfølgninger til sidste mødereferat. 
 
3. Status økonomi.  
JN gennemgik regnskab for 2022. Kontingent fulgte budgettet, greenfee lå over og simulatorerne havde 
givet ekstra indtægter. Overskuddet ligger pænt over budgettet. 
TrackMan og ny brugt rendegraver er bogført som aktiver. 
Egenkapitalen er fin og giver tryghed og frihed til kommende investeringer i bl.a. maskinparken. 
Bestyrelsen godkendte årsregnskabet. Der er aftalt møde med en ekstern revisor, som skal gennemse 
regnskabet inden det præsenteres på Generalforsamlingen. 
JN gennemgik budget for 2023, hvor færre medlemmer og lavere greenfee indtægter giver en lavere 
indtjening end 2022. 
Brændstof er steget i pris og der kommer udgifter til leasing af maskiner ifm vores kommende opgradering 
af maskinparken. 
Ny hjertestarter indkøbes. 
Vi budgetterer med, at indtægter og udgifter løber næsten lige rundt. 
Bestyrelsen godkendte 2023 budgettet mhp efterfølgende præsentation på Generalforsamlingen. 
Prisudvalget kunne meddele, at greenfee sættes op til henholdsvis kr. 400 og kr. 475 i højsæsonen. 
I juli måned bliver prisen kr. 300. 
Flex Green Value kontingentet sættes op til kr. 3.600, grundet forhøjet greenfee. Generalforsamlingen skal 
først godkende dette. 
Langdistancemedlemskab kommer på som forslag ved generalforsamlingen. 
½ års boldkort afskaffes og prisen på Årskort nedsættes til kr. 800. Familiekort nedsættes til kr. 1.200. 
Priser på boldkort for gæster bibeholdes. 
Klippekort til simulator blev diskuteret, men vi afventer indtil videre. JS nævnte flere andre muligheder. 
NR/JN udsender budgettal til alle udvalg efter generalforsamlingen. 
 
4. Markedsføring og kommunikation. 
Mindre budget i år. Vi foretrækker annoncering på de sociale medier. Flere kampagner er en mulighed, som 



vi forfølger. 
MS sender oplæg fra Nordic Golfers til udvalget. 
 
5. Administration og sekretariat:  
Stadig ingen løsning omkring nøgler til buggy i vores Probox. MS/JS overvåger en snarlig løsning. Det er 
ønskværdigt, at vi får mere ud af Proboxen.  
TrackMan i simulatorrummene kører godt og JS har kontakten til leverandøren. 
MS: Kontingentopkrævninger for 2023 udsendes på fredag. P.t. 762 medlemmer. 

6. Orientering fra/om udvalg. 
Cafeen holder lav profil i januar, og holder ferielukket i februar. Fryserum bliver installeret. 
Hjemmeside og Facebook er ikke på plads endnu. 
NR informerede om Danmarksturneringen hvor vi har tilmeldt 3 hold. Ligeledes er 3 hold tilmeldt 
Regionsgolf. 
Rækker i klubmesterskabet i hulspil slås sammen. 
Pink Cup og Ryder Cup finder sted igen i år og REE Open forventes at blive afholdt i maj eller september. 
Beslutning på næste bestyrelsesmøde. 
Landsdelsfinalen/Holdturneringen Juniorer Øst i DGU afholdes på vores bane 24. september. 
Regelkursus er ikke aktuelt p.t. grundet de meget få ændringer i golfreglerne. Vi laver fokus på de vigtigste 
ændringerne på de sociale medier og nyhedsbreve. Ordensregler vil også blive markedsført. EKP. 
WH har indhentet tilbud på begyndersæt fra 2 leverandører. 20 damesæt og 10 herresæt. KB følger op på 
tilbuddene. 
Det går fint med sponsoraftaler og JS rykker de sidste. 
 
7. Årshjul: 
Den årlige generalforsamling finder sted torsdag den 30. marts kl. 19:00.  
KB/EKP laver indkaldelse og KB kontakter muligt emne som dirigent. 
BJ ønsker ikke genvalg som bestyrelses suppleant. Vi efterlyser forslag og gerne en dame.  
NR rykker for formandsberetninger. 
Bagmærker til medlemmer skal bestilles i flere farver. JS/BJ kontakter evt. sponsor til bagsiden. 
 
8. Eventuelt. 

NR undersøger priser på klubpoloer med logo. 

BJ spurgte til priser på store bagskabe med og uden EL. Der er forskel i prisen.  

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 13. februar 2023 kl. 17:00. 

 

 

 


