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Check in og bekræftelse i Klubhuset  
Rigtig mange, hvis ikke alle, er gode til at 
klare indcheckning via Golfbox. Desværre 
er der en del af disse, der ikke ”husker” at 
bekræfte tiden. Og det kan reelt IKKE 
undskyldes. Hvis man kan chekke ind via 
Golfbox, så kan man også finde ud af at 
bekræfte tiden i Golfbox. Punktum! 
 
For at gøre det endnu lettere at få 
bekræftet tiden, hvis det er smuttet på 
App’en, giver de seneste lettelser af 
Covid-19 restriktionerne mulighed for at 
åbne op til fysisk indcheckning i klubhuset 
(OBS – ingen adgang til andet end selve 
check in-skærmen).  

 
Det indfører vi så – simpelthen fordi vi ikke kan og vil acceptere manglende bekræftelse af tid, 
også kaldet ”no show”. Mind hinanden om at bekræfte tiden, så I ikke risikerer at blive vist væk fra 
den tee time, som I regnede med var jeres! 
 
 
 

Borgmesterbesøg 
Vores Borgmester Anders Gerner Frost har ikke 
været på officielt besøg hos os tidligere. Bestyrelsen 
har vurderet, at det ville være nyttigt at sørge for, at 
Borgmesteren havde et godt kendskab til vores 
bane, faciliteter og mennesker omkring samme.  
 
Formanden havde derfor inviteret borgmesteren, 
som så besøgte os slut marts til en grundig snak om 
banens og klubbens historie, udvikling, aktuelle 
udfordringer og tanker om fremtiden.  
 
Borgmesteren var mildest talt begejstret for vores 
anlæg, som han fik en hurtig rundvisning af – 
specielt var Anders Gerner imponeret over vores 
træningsfaciliteter. Borgmesteren udtrykte stor 
respekt for arkitektur og tilrettelæggelse af vores 
Driving range, Studie- og Loungeområde.  
 
Ved mødets afslutning nævnte Borgmesteren, at 
han ville tage REE Golfklubs status, udvikling og 
ambitioner op på næste økonomiudvalgsmøde, som 
en orientering.  
 
I al beskedenhed kunne vi ikke have ønsket os bedre imødekommenhed og interesse fra 
Borgmesteren, end det vi modtog. Grundlaget er skabt for, at vi kan have en god og frugtbar 
dialog, når og hvis vi får brug for støtte og opbakning fra kommunal side. 

 



   

Nyt vandingsanlæg 
Som det tydeligt ses på vej til teestedet på 1. hul, har vi i 
nogle uger været i gang med et større projekt, der har 
indebåret, at vi måtte slå noget af muren ned på huset 
ved åen – det hus der rummer ”hjertet” af vores 
vandingsanlæg.  
 
Dørpartiet måtte udvides, for at vi kunne få plads til det 
nye avancerede vandingsanlæg, der fremadrettet skal 
sørge for, at vi altid har flotte vel vandede greens og 
fairways rundt på hele banen inkl. Par 3-banen. Vores 
oprindelige vandingsanlæg var udtjent – og krævede for 
mange mandskabstimer for blot nogenlunde at kunne 
levere det ønskede vand.  
 
Vi har derfor prioriteret og skaffet økonomi til den ret store 
renovering, som pågår aktuelt med forventet afslutning i 
april. Fotoet viser de nye avancerede pumper, der skal 
drive vandet rundt på hele anlægget. Udover udskiftning 
af pumper, udskiftes og opgraderes hele den elektroniske 
styring af anlægget samtidig. 
 
 
 

Åbent Hus – Nye medlemmer – Gavekort – Gamle golfsæt 
I sidste uge bad vi om jeres hjælp til at skaffe nye medlemmer/prøvemedlemmer, og status er, at vi 
allerede har modtaget indmeldelser fra syv nye prøvemedlemmer, 13 træningsmedlemmer og ca. 
30 med DGU-kort – heraf nogle, som er vendt tilbage til REE Golfklub – velkommen til alle  
 

Vi gentager opfordringen og HUSK, at vi holder Åbent Hus allerede 2. 
Påskedag og igen søndag den 11. april, hvor vi håber på at se mange 
interesserede gæster. Øvrige datoer findes på hjemmesiden. 
 
I den forbindelse har vi også brug for hjælp fra jer.  
 
Hvis du har et ”gammelt” golfsæt eller blot et par jern stående i 
garagen, på loftet eller i kælderen, så er du meget velkommen til at 
aflevere dem i Sekretariatet. Vi vil nemlig gerne sikre os, at vi har 
lånesæt nok til at alle vores nye prøvemedlemmer. 
 
Og husk at der er et gavekort på kr. 200 til Caféen til jer, hvis I skaffer 
et nyt medlem https://reegolfklub.dk/medlemsfordele/ 
 

 
 

Lejeforbedring – Lokalreglen fortsætter et par uger endnu 
Vi fortsætter lidt endnu med den midlertidige lokalregel om lejeforbedring, da der er steder, hvor 
der mangler græs på fairway.  
 
Der kommer også jord på bolden, og det skyldes, at der lige nu ikke er så 
meget vækst i græsset. 
 
 Læs mere om regler for lejeforbedring: https://reegolfklub.dk/vinterregler/ 
 

 
 
 

https://reegolfklub.dk/medlemsfordele/
https://reegolfklub.dk/vinterregler/


   

Sæsonen er startet – har du købt din Bold-chip? 
Der er kommet nye måtter på Driving range, nye træningsbolde er på vej, og der er allerede en del, 
som er i gang med træningen. Hvis du træner og slår bolde hele året, kan du købe et personligt 
Årskort/kr. 1.000.  
 

Det er også muligt at vælge et Familiekort/kr. 1.500 for 12 mdr.  
 
Benytter du mest Driving range i ”sæsonen”, tilbyder vi en 6 mdr. 
Bold-chip til kr. 600 i 2021 – eller du kan vælge at købe klippekort til 
f.eks. 10 spande/kr. 210 eller 30 spande/kr. 600. 
 
Læs mere på https://reegolfklub.dk/traeningsbolde/, og benyt det flotte 
træningsanlæg – det kan helt sikkert betale sig. 
 

 
 

Der må køres med Buggy og Scooter 
fra Skærtorsdag 
Forbuddet mod buggy og scooterkørsel ophæves (med stor 
sandsynlighed) Skærtorsdag, så der igen kan bestilles 
golfkøretøjer hos os på vanlig vis – se mere på vores 
hjemmeside: https://reegolfklub.dk/buggy-trolley/ 

 
Alle bedes respektere eventuelle afspærringer på banen. 
 
 
 

Fritspilsaftaler og venskabsklubber i 2021  
Igen i 2021 er der lavet aftaler med klubber om venskabsrabatter og frit spil. På linket herunder er 
en oversigt over klubber, hvor medlemmer af REE Golfklub får rabat på greenfee.  
https://reegolfklub.dk/greenfeeaftaler/  
 
Vi har i flere år haft fritspilsaftaler med Nivå og Værebro. Det har vi igen i år, og ud over det, er 
REE Golfklub kommet med i Nordic Golf Cirkle, der giver klubbens medlemmer ret til frit spil på 
yderligere syv baner i Danmark. Se hvilke og læs om regler og vilkår på nedenstående link. 
https://reegolfklub.dk/fritspilsaftaler/  
 
 
 

Et lille tip ved booking via Golfbox-Appen  
Booker man tid og betaler via Golfbox-Appen, er det muligt at ændre 
prisen, når det ikke sker automatisk. Hvis f.eks. medlemmer booker tid 
til gæster, så retter prisen sig ikke automatisk. Når der skal betales 
online ved bestilling, kan man derfor vælge ”Ja” til at ændre prisen, 
give begrundelsen ” ifølge med medlem” og derefter indtaste kr. 250  
i hverdagene og kr. 300 i weekenderne.  
 
Ved brug af greenfee billetter kan man gøre det samme – vælge ”Ja” til at ændre prisen, give 
begrundelsen greenfee billet, ændre prisen til kr. 0 og aflevere greenfee kode i Sekretariatet.  
 
Klubber der modtager Golfhæftet har mulighed for at tilbyde det samme ved online betaling.  
 
 
 
 

 
HUSK AT INVITERE VENNER OG BEKENDTE TIL ÅBENT HUS 

https://reegolfklub.dk/traeningsbolde/
https://reegolfklub.dk/buggy-trolley/
https://reegolfklub.dk/greenfeeaftaler/
https://reegolfklub.dk/fritspilsaftaler/


   

 
Nyt fra Proshoppen & trænerteamet 

  
Proshoppen er nu helt oppe at køre, og såvel Claus 
som trænerne Magnus og Jon er på plads og klar til 
at løbe stærkt.  
 

Kig ind i Shoppen, den bugner af nyheder, og der er arbejdet hårdt på at blive klar til Påsken 😊. 

 
Demo/Fitting dage i april: 
Kom og test årets nyheder og få hjælp til at finde dit nye sæt: 
 
Torsdag d. 15. april kl. 14-17:  Wilson kommer på besøg 
Søndag d. 18. april kl. 10-14:  Cobra kommer på besøg 
 
Der skal prebookes tider i Shoppen til ovenstående dage. Rabatter gives ved bestilling på dagen. 
 
Ellers vil vi gerne ønske jer alle en god og golfrig sæson – husk I er altid velkomne i Shoppen. Og 
trænger svinget til en gennemgang, er vi også klar til at hjælpe med det. 
 
 
 

Café Pibe Mølle – Vi har åbent hele Påsken fra 10.30 til 15.00   
HUSK – vores udendørsservering ved borde mv. bliver først tilladt fra den 21. april, så det er Take-
Away og To-Go, vi serverer indtil da. 
 
Menuen er enkel, men serveres med et varmt smil  

 Franske hotdogs,  

 Ristet pølser m/brød,  

 Sandwich  
 
Dertil serverer vi velskænket Fadøl, dåseøl til banen, 
sodavand og kaffe. 
 

 
 

Royal Unibrews Åbningsturnering 
Indtil videre ser det ud til, at vi kan åbne sæsonen som planlagt med 
Royal Unibrews Åbningsturnering søndag den 11. april. Det bliver dog 
med visse begrænsninger på grund af diverse restriktioner som f.eks. 
maks. 50 deltagere og ingen præmieoverrækkelse, da alle skal forlade 
anlægget umiddelbart efter runden pga. forsamlingsloftet.  
 
Nærmere information tilgår deltagerne, når vi kender de aktuelle 
retningslinjer.  
 

 
Med ønske om god påske og god golf   
Kjeld Birch, Formand 
 


