Kære REE Golfer – vi har brug for din hjælp
REE Golfklub har nu været “herre i eget hus” et par år, og efter en udfordrende start har vi en sund
økonomi, som er baggrund for, at vi bl.a. har investeret i væsentlige forbedringer på REE GOLF - f.eks.
anlæggelse af springvand/søer på 18. hul, lys på Driving range, nye træningsbolde og måtter, plantning af
flere hundrede træer med stor støtte fra medlemmerne og meget andet.
Vi har i Bestyrelsen fortsat store ambitioner for både klubben og hele anlægget, og det kræver, at vi på sigt
øger antallet af medlemmer fra de nuværende ca. 700.
Derfor vil vi i 2021 gerne sprede budskabet om muligheden for at spille golf i REE Golfklub, og dét arbejde
håber vi, du vil deltage i, ved at fortælle vidt og bredt om REE Golfklub til potentielle golfspillere.
Det er dig, vi sætter i centrum som Ambassadør, så REE Golfklub på sigt får flere medlemmer, og i lighed
med tidligere vil vi gerne værdsætte din indsats. Du modtager et gavekort på kr. 200 for hvert medlem, du
skaffer. Desuden vil du i 2021 deltage i lodtrækningen om et gavekort på kr. 3.000 til Shoppen samt et antal
mindre præmier blandt alle, som har skaffet et nyt medlem.
Vi holder også i år Åbent-Hus og håber, at du vil hjælpe med at reklamere for disse arrangementer, så vi kan
introducere vores herlige sport til en masse mennesker.
Der er Åbent-Hus på følgende dage:
• Mandag den 5. april 2021, kl. 10
• Lørdag den 17. april 2021, kl. 10
• Søndag den 25. april 2021, kl. 10 - Golfens Dag
• Søndag den 2. maj 2021, kl. 10
• Lørdag den 29. maj 2021, kl. 10
• Søndag den 13. juni 2021, kl. 10
Du kan læse mere om regler og vilkår for at modtage gavekort og deltage i lodtrækningen på hjemmesiden
under ”Medlemskaber, Hvervning af nye medlemmer”.
På forhånd tak for hjælpen
Bestyrelsen

