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NY HJEMMESIDE 

 
 

Det er med glæde og stolthed vi nu officielt har lanceret vores nye hjemmeside 
(https://reegolfklub.dk) 

 
Vores hidtidige hjemmeside bar præg af at have efterhånden en del år på bagen, og levede ikke 
rigtig op til nutidens krav om stil, enkelhed og brugervenlighed. Vores dygtige team af (frivillige) It-
kyndige (Erland KP/bestyrelsen og Daniel Velazquez) har gennem de seneste måneder nørdet 
med at få designet og klargjort den nye hjemmeside, selvfølgelig med yderligere professionel hjælp 
på sidelinjen. Tusinde tak for deres store indsats, og flotte arbejde. 
 
Gør jer selv en tjeneste, gå ind på hjemmesiden – se hvor flot vores klub og dejlige anlæg 
præsenteres. God fornøjelse!! 

 
 
NYT FRA PERSONALEFRONTEN I GREENKEEPERGÅRDEN  
Det med lidt blandede følelser vi må informere om at Joe, vores Chefgreenkeeper gennem hele 
klubbens 20 årige levetid har sagt ja tak til et tilbud om at komme til Helsingør Golfklub som 
Chefgreenkeeper. Joe har fået et godt tilbud med gode vilkår, som han har haft svært ved at sige 
nej tak til. Dette kombineret med, at han kun kommer 10 minutters kørsel fra sin nye arbejdsplads 
har gjort, at Joe har sagt ja tak til at skifte job.  
 
Vi har, sammen med Joe og Helsingør Golfklub aftalt, at Joe starter i Helsingør per oktober i år. 
Indtil da vil Joe begynde at komme nogle timer ugentlig i Helsingør, mens han altså fortsætter som 
vores Chefgreenkeeper frem til oktober. 

https://reegolfklub.dk/


   

Når det er med blandede følelser, at vi har modtaget 
Joes opsigelse, er det selvfølgelig fordi vi har været 
rigtig glade for Joe og hans indsats her gennem de 
mange år. Joes afgang giver også muligheder – efter 
20 år gør det slet ikke noget, at der kommer friske 
øjne til at se på og arbejde med vores dejlige bane og 
anlæg. 
 
Vi vil glædes på Joes vegne, over at han nu bliver 
udfordret på en ny golfbane, der efter sigende godt 
kan trænge netop til noget af Joes erfaring.  
Bestyrelsen og Baneudvalgsformanden er gået i gang 
med at planlægge hvordan Joe erstattes. Mere om 
det inden længe. 
 

Joe kåres af sin brancheforening som Årets Greenkeeper. 

 
 
ÅBENT HUS 
I lighed med tidligere holder vi også i år Åbent Hus, hvor vi håber at få mange nye Prøvemed-
lemmer, som efterfølgende melder sig ind i REE Golfklub. 
 
Vi vil bl.a. annoncere via Facebook med en attraktiv oplevelse på REE GOLF med introduktion til 
golfspillet, let traktement og mulighed for at deltage i lodtrækningen om et gratis Prøvemedlem-
skab. Måske kender du nogen, som gerne vil deltage – og hvis de tilmelder sig vores  
Prøvemedlemskab, modtager du et gavekort på kr. 200. 
 
Vi holder Åbent Hus på følgende datoer: 

 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 
 

Men vi har også andre kampagner klar til hvervning  
af nye medlemmer, og her har vi også brug for din hjælp. 
Så hold øje med din mailbox i de kommende dage, hvor du kan læse mere om, hvordan du kan 
hjælpe klubben og deltage i lodtrækningen om bl.a. et gavekort på kr. 3.000 til Shoppen.  

 
 
GENERALFORSAMLINGEN  
Som bekendt skulle vi have afholdt vores årlige ordinære generalforsamling 11. marts. Den blev 
udskudt indtil videre grundet Covid-19 restriktionerne. Lige nu kan vi blot meddele, at vi afventer 
lempelse af restriktionerne, og vender tilbage med dato for den udsatte generalforsamling snarest 
muligt. 

 
 
SPÆNDENDE TJANS  
- FRIVILLIGE TIL BANEKONTROLLEN SØGES 
Formålet med banekontrol er at sikre, at vores medlemmer og gæster får den 
bedst mulige oplevelse på REE GOLF. Banekontrollen kommer rundt på alle 
banes faciliteter på forskellige tidspunkter og dage.  
 
Er det nu også nødvendigt? Ja, Banekontrollen kører rundt og har derfor et 
større overblik end den enkelte ”Bold”, så vi kan sikre et bedre flow i spillet.  

 



   

Vi kan også sikre, at vi ikke har ”gratister” på banen og at alle behandler vores bane pænt, så der 
altid vil være et veltrimmet anlæg til gavn og glæde for alle. 
 
Formanden for vores Banekontrol Ebbe Wiberg spørger: Om det var muligt at vi kunne lægge 
et godt ord ind for Banekontrollen? Vi mangler AKTIVE medlemmer.  
 
Det være hermed gjort – kære kommende frivillige hos Banekontrollen, tag gerne kontakt til Ebbe 
på: mail: e-w@outlook.dk. 

 
 
CAFÉ PIBEMØLLE – NU MED TAKE-AWAY DØRSALG  

Pia, chefen i Caféen, sender en meget 
stor tak til medlemmerne for den fine 
opbakning til den forsigtige åbning 
(dørsalg Take-Away) af Caféen i sidste 
weekend. 
 
Pia fortæller: 
”Jeg vil fra nu af og frem til påske have 
åbent fredag, lørdag og søndage fra 
kl. 11.30 - 15.00. 
 
Hvis ikke regeringen åbner yderligere op 
inden påske, vil min Take-Away bod 
være åben hele påsken fra kl. 10.30 til 
15.00.” 
 

Pia og Finn Lange, formand emeritus, foran Take-Away. 
 
 
Mit Take-Away udvalg frem til påske vil være: 

 Ristede pølser m/brød 25 kr. 

 Sandwich 30 kr. 

 Stor ”gnave” frikadelle 20 kr. 

 Pitabrød m/ salat, skinke og dressing 35 kr. 

 Fadøl, sodavand, kaffe og the 
 
 
Rensning af terrassen 
I forbindelse med forårsklargøringen vil terrasseområdet ved Caféen være afspærret både tirsdag 
den 22. og onsdag den 23. marts i forbindelse med rensning og overfladebehandling af fliserne. 
 
 
ÅBNINGSTIDER I SHOPPEN 

Claus glæder sig fortsat rigtigt meget til at se 
mange golfere i Shoppen. Der er åbent i Shoppen i 
marts alle ugens dage, undtagen fredage. Når 
vejret er til det holdes også åbent søndag de sidste 
par uger af marts.   

 
 
TURNERINGSUDVALGET 
Der er nu åben for tilmelding til Åbningsturneringen, søndag den 11. april, via Golfbox, og det 
foreløbige turneringprogram er lagt på hjemmesiden. Men det er desværre med alle forbehold for 
myndighedernes restriktioner, da vi ikke ønsker, at turneringsdeltagerne skal risikere et bøde-
forlæg pga en evt. overtrædelse. 
 

mailto:e-w@outlook.dk


   

Turneringsfee i klubturneringerne har været uforandret gennem adskillige år, nemlig kr. 50, og det 
vil fortsætte – dog med den forskel, at der tidligere var inkluderet 1 lille fadøl/1 vand i turneringsfee. 
Det er slut fra og med 2021 – drikkevarer er fremover for egen regning. 
 
Til gengæld overføres et ekstra beløb til præmiepuljen i klubturneringerne, således at der er flere 
præmier på spil i den enkelte turnering. 

 
 

TEMATRÆNING 
Så er græsset ved at være grønt, og der skal gang i golfsvinget 
igen – men hvis det er lidt rustent, så har du også i år mulighed 
for at deltage i klubbens gratis Tematræning – dog maks. fire 
gange i løbet af sæsonen.  
 
Der er åbent for de første tilmeldinger fra fredag, og du kan 
booke svingtræning med Driver og Jern; Putt, Indspil og Bunker 
via https://landstrom.123booking.dk/#/login – klik på ”Gratis 
Fællestræning” – men fordel nu dine lektioner hen over foråret, 
så alle får mulighed for komme i gang og blive helt klar til mange 
timers fornøjeligt golfspil. 
 

Ud over den gratis Tematræning kan det naturligvis også anbefales at booke individuelle lektioner 
hos vores dygtige Pro-trænere via samme link. 

 
 
Med ønske om god golf   
Kjeld Birch, Formand 
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