
 
Årsberetning 2020 
Regel- & Handicapudvalget 
Vort udvalg har ikke haft de helt store udfordringer i årets løb, hvilket måske skyldes 
Corona pandemien? 
 
Vi var på kursus i det nye Handicapsystem og havde planlagt et kursus for medlemmerne. 
Men her spændte Coronaen ben, og det blev udsat indtil videre.  
 
I løbet af sommeren underviste vi klubbens nybegyndere med de mest elementære 
golfregler, hvilket foregik ude på golfbanen. 
 
Allerede 20. august blev vi nødt til at indføre en midlertidig lokalregel om lejeforbedring, da 
der på grund af vejret flere steder var bare pletter på fairway. 
 
I forbindelse med overgangen til det nye WHS Handicapsystem i 2021 er der sket 
følgende reguleringer: 

340 medlemmer har fået et højere handicap. 
  61 medlemmer har fået et lavere handicap. 
250 medlemmer har uændret handicap. 

 
Erland K. Pedersen 
Formand for Regel- og Handicapudvalget 
 
 
Årsberetning 2020 
Rekrutteringsudvalget  
Rekrutteringsudvalget blev etableret i efteråret 2020 med det formål at udvikle, planlægge 
og igangsætte aktiviteter til rekruttering af nye medlemmer til REE Golfklub. 
 
Søren Andersen er konstitueret formand for udvalget og øvrige medlemmer er Winie 
Hillemann, Kjeld Birch, Nils Rohde og Jon Boserup. 
 
Arbejdet i udvalget i 2020 har primært bestået i at udarbejde forslag til et årshjul 
/handlingsplan for 2021. 
 
Udvalget har afholdt 2 møder, hvor vi har udarbejdet nogle mål og en “køreplan” for det 
fremadrettede arbejde i 2021. 
 
Det er et mål at øge synligheden af REE Golfklub endnu mere end den er i dag.  
Det er et mål at skaffe nye medlemmer og fastholde nuværende medlemmer. 
Det er et mål at fastholde vores nuværende sponsorer og tiltrække nye sponsorer. 
 
Vi glæder os til et tæt samarbejde med de øvrige udvalg, vores trænerstab, Shoppen og 
ikke mindst Caféen til at afholde diverse arrangementer, så vi kommer godt gang med at 
opfylde vores målsætninger. 
 
På Rekrutteringsudvalget vegne 
 
Søren V. Andersen 
Udvalgsformand 
 



 
Årsberetning 2020 
Juniorafdelingen 
2020: 33 juniorer pr. oktober 2020 
 
Der er kommet 5 nye juniorer, indmeldt i klubben i 2020. 
 
Corona var medvirkende til, at Par 3-turneringerne desværre er blevet aflyst. 
 
Der har været deltagelse i D-tour turneringer med flotte resultater samt en finaleplads. 
Finalestævnet blev desværre aflyst grundet corona. 
 
Der har været en flot deltagelse til træningen gennem hele sæsonen trods corona, men 
alle har været meget dygtige til at overholde de restriktioner, der har været og stadig 
kommet il træning, samt deltaget i spil på Par 3-banen samt den store bane i mindre 
grupper. 
 
Den ekstra træning med Jon, der blev givet grønt lys for, blev meget positivt modtaget, og 
der blev trænet helt frem til jul samt et par enkelte gange i simulator, inden der blev lukket 
ned for dette igen grundet corona. 
 
Det har været et meget specielt år, men dog har det været meget positivt for juniorerne 
igennem hele sæsonen trods dette. 
 
Vi ser meget frem til en ny sæson med forhåbentlig mindre corona, hvor vi kan få 
fællesskabet og samværet frem igen. 
 
Michael Andersen 
Formand for Juniorudvalget 
  
  
 
Årsberetning 2020 
Klub 37 
2020 blev for os alle en helt uforudsigelig affære. 
Vi startede sæsonen senere, da forsamlingsrestriktionerne tillod det. Vi gjorde alt, hvad vi 
kunne for at give alle den bedste oplevelse i REE Golf. Og vi fik prøvemedlemmer fra et 
stort område. Herligt med et godt rygte og det bedste tilbud i Nordsjælland. 
 
Tiderne taget i betragtning er vi fint tilfreds med sæsonen. Vi har haft en formidabel gruppe 
i år, der har været super gode til at socialisere, og vi kan love nogle meget entusiastiske 
medlemmer fra denne sæson. Herlige mennesker. 
 
Det blev til et godt samarbejde med Pro’en (Jon Boserup), og med alle vores hjælpere, 
både de erfarne, og de nye der er kommet til. Der findes ikke bedre ambassadører end de, 
der selv er blevet medlem via Klub 37. Tak til Jer alle. 
 
Vi har gennemført 3 regelsamlinger, ledet i fin stil af Erland, der fik en flot debut som 
”regel-guru”. Vi har været på Asserbo og vinde over deres begyndere, og gentaget 
bedriften på vores egen Par 3-bane, for 3. år i træk! Der har været deltagelse i enkelte 
Onsdagsmatcher, og vi har afholdt matcher på Par 3-banen flere gange og en handicap 
challenge på stor bane. Alle med flot deltagelse. 
 



Så på trods af en masse vira på ubelejlig vis, er vi endt med en god start på golf for en god 
flok, som vi er sikre på, at I allerede har stiftet bekendtskab med på banen og på hul 19. 
 
Styregruppen for Klub 37 
 
 
 
Årsberetning 2020 
Caféudvalget  
Efter et noget turbulent år i 2019 med sygdom osv. havde vi nu glædet os til et roligt 
arbejdsår, hvor vi i ro og mag kunne indkøre det nye i at opføre os som en Café i stedet for 
en restaurant, som vi ellers altid havde haft. Planen med dette skifte var at bringe 
forretningen mere i tråd med de ønsker, de fleste havde omkring spisekort og alment 
udbud, forhåbentlig til gavn for såvel kunder som forretning. 
 
Selvfølgeligt var vi vidende om, at det ville skuffe nogle få kunder til oksebøffer og gode 
rødvine, men en forretning af vor størrelse kan altså ikke gabe over begge dele, det har 
tydeligt vist sig i den manglende økonomi hos mange af vore snart utallige restauratører 
igennem de 20 år forretningen har eksisteret. 
 
Desværre viste guderne sig ikke fra deres gode side, men sendte os Coronaen på halsen, 
noget der kunne have kostet en forretning som vor livet, men med fleksibilitet, et par gode 
ideer og en portion god vilje gik det hele alligevel og efterlod da også, da det hele var gjort 
op, Pia med en, efter forholdene ganske fornuftig omsætning og et pænt resultat, hvilket 
den turbulente fortid også gjorde tiltrængt. 
 
Vore ændringer indendørs i Caféen er heldigvis blevet godt modtaget, og det var en stor 
glæde endeligt at kunne sløjfe det afskyelige rygerum, vi havde skulet til i flere år. 
I dette arbejde, en stor tak til Peter Thrige som solid ankermand i projektet, og flere andre 
som gav en større eller mindre hjælpende hånd. 
 
Vi er nu gået i gang med at kigge på, hvad der gik godt i 2020, og hvad der trænger til et 
yderligere skub, eller måske ændringer eller nye tiltag. Efter et års erfaringer er der 
selvfølgeligt ting, der påkalder sig øget opmærksomhed, noget nyt der skal til og noget 
gammelt, der skal kasseres. 
 
Det vil der blive arbejdet med i vinterens løb. 
 
Vi lavede et Caféudvalg i 2019 med et medlem fra hver af klubberne i klubben, 
turneringsudvalg og Sekretariat. 
Det var vort håb, at medlemmerne ville henvende sig til medlemmerne af dette udvalg, 
hvis der var ting i Caféen, de syntes burde være anderledes, ting de var utilfredse med, 
eller tilfredse med / glade for. 
 
Det virker tilsyneladende ikke, i stedet er der nogle, heldigvis et fåtal der hellere kaster sig 
over, eller i enkelte tilfælde endda overfuser pigerne på gulvet uanset, om det er noget, de 
har indflydelse på eller ikke. Man må jo forstå at disse mennesker er ufaglært personale, 
og ikke kan være andet i en Café, der holder åbent nogle få måneder om året. 
 
Det var meningen at Pia og jeg, når vi holder møde i udvalget skulle holdes orienteret om, 
hvordan medlemmerne har det i Caféen, og at vi returnerede med svar på, hvad der var 
gjort og eventuelt diskuterede nye tiltag. 
 



Nu er det stort set kun en beretning fra mig om periodens forløb efterfulgt af lidt almindeligt 
snak. Det er jo umuligt for medlemmerne af udvalget at gå rundt og finde problemer, når 
ingen henvender sig til dem. 
 
Overordnet set, har jeg dog været tilfreds med årets gang i den lille Café. Selvfølgeligt 
finder vi ting, der skal gøres bedre, men det vil vi så arbejde på her i vinter og vil slutteligt 
takke for året 2020 og ønske fremgang og Coronafrie tider i 2021. 
 
Finn Lange 
Formand Caféudvalget 
 
 
Årsberetning 2020 
IT/Hjemmesiden 
Vores hjemmeside har i årets løb haft ca. 400.000 sidevisninger, hvilket er et meget 
imponerende højt tal.  
 
Vi arbejder på en helt ny website, som ser dagens lys i 2021. 
Der vil ske nogle store forandringer, ikke bare tekstmæssigt, men også med layoutet. 
 
Klubbens Facebook har også været flot besøgt. Ikke tidligere har vi boostet så mange 
annoncer om billig greenfee, åbent hus og medlemskaber. Disse annoncer er blevet set 
knap 300.000 gange. 
 
De sociale medier spiller en stor rolle, hvis man vil have spredt et budskab hurtigt og 
effektivt, og det fortsætter vi med i 2021. 
 
Erland K. Pedersen 
Formand for IT-udvalget 
 
 
 
Årsberetning 2020 
60+ 
60+ kom ikke rigtigt i gang i 2020, p.g.a. Corona’en. Da der endelig blev lukket op, blev 
der brugt lidt andre metoder end vanligt for at gøre opmærksom på vores eksistens 
onsdag formiddag. 
 
Der blev annonceret en gang i Ugeposten, og ud fra det mødte der 9 personer op. 
To gik med det samme til Klub 37. Fire blev hos 60+, hvoraf 2 har taget golfkørekortet og 
blevet fuldtids medlemmer. De resterende kommer måske i 2021. 
 
Vi syntes at resultatet er godkendt ud fra de forudsætninger der har været tilgængelige. 
 
På vegne af 60+ 
Marianne Sinding 
 
 
 
Årsberetning 2020 
Regionsgolf 
Søren Villy Andersen overtog opgaven som klubkoordinator ultimo 2019 med ansvaret for 
regionsgolfen i 2020. 



 
Der var tilmeldt 1 B-hold, 1 C-hold, 1 D-hold og 1 D-senior hold. 
Det viste sig, at der ikke var nok - senior hold, så vi skulle stille med 2 D-hold i stedet. 
 
Det var første gang vi skulle stille med 2 D-hold og det skulle vise sig at blive sværere end 
forventet. 
 
Rutinerede og velkendte ansigter havde heldigvis meldt sig som holdkaptajner 
 
B-holdet havde Casper Andreasen  
C-holdet havde Madeleine Heerwagen  
1 D-hold havde Helle Falk 
2 D-hold påtog Lone Jensen sig opgaven med at repræsentere holdet 
 
Corona viste sit grimme ansigt, som betød en masse ændringer og ikke mindst 
begrænsninger i antal kampe. 
 
Så årets resultat hæfter vi os ikke ved, vi sluttede gennemsnitlig i midten af vores puljer. 
Værre var det, at det normale sociale aspekt, der er i det at spille Regionsgolf, desværre 
ikke kunne finde sted. 
 
Efter de indledende kampe går slutspillet i gang og i år havde Regionsgolf Danmark valgt 
at afvikle kvartfinalen i C-rækken mandag den 3. august på vores smukke bane. Et 
arrangement vi høstede stor ros for fra de deltagende hold, der var ros til bane og ikke 
mindst til vores Café, ledet af Pia, som sørgede for at servicere vores gæster.  
 
Vi prøvede at stable en turnering på banen for alle, som havde spillet Regionsgolf, da 
sæsonen var slut. Desværre var mange forhindrede i at deltage, men dem der var 
hyggede sig. 
 
Der skal lyde en kæmpe tak til alle spillere og holdkaptajner, der repræsenterede REE 
Golfklub, for deres indsats. Håber at se jer og flere interesserede i 2021. 
 
Sluttelig skal der lyde en tak til sekretariatet for deres indsats og arbejde med 
planlægningen af hjemmekampe m.m. 
 
Søren Andersen 
Klubkoordinator  
 
 
 
Årsberetning 2020 
Turneringsudvalget 
Som alle er bekendte med, så blev intet i 2020 som oprindelig planlagt – og det betød en 
meget forsinket Åbningsturnering, færre turneringer og en 20 års Jubilæumsturnering, som 
blev udskudt i flere omgange. 
 
Da det endelig lykkedes blev det med færre arrangementer; men heldigvis med meget stor 
deltagelse i løbet af Jubi-ugen.  
 
Turneringsudvalget vil gerne sende kæmpe stor tak til alle vores sponsorer, som i løbet af 
Jubi-ugens turneringer sørgede for, at vi kunne udlevere præmier til en værdi af over kr. 
20.000. 



 
Til slut en stor tak til greenkeeperne, der også i 2020 sørgede for, at banen stod flot både i 
dagligdagen og til vores turneringer  
 
De bedste golfhilsner og på gensyn til sæson 2020. 
 
Nils Rohde 
Formand for Turneringsudvalget 
 
 
 
Årsberetning 2020 
Eliteudvalget 
Da klubbens Eliteudvalg til dels har nedlagt sig selv qua flere udmeldelser af REE 
Golfklub, kan jeg blot informere om, at årets matcher i Danmarksturneringens 3. division 
blev reduceret til tre i stedet for de planlagte seks. Matcherne blev alle spillet på neutral 
bane og desværre med et samlet resultat, som betød, at vores Elitehold måtte rykke ned i 
4. division. 
 
Vi har dog været nødsaget til at trække REE Golfklub fra Danmarksturneringen i 2021, da 
det ikke er muligt at stille med et hold på grund af de tidligere nævnte udmeldelser. 
 
Nils Rohde 
Næstformand, REE Golfklub 
 
 
Årsberetning 2020  
Sponsorudvalget 
 
Først skal der lyder en kæmpe tak til vores meget loyale klubsponsorer og 
matchsponsorer i et år, som har været kraftigt præget af Covid-19. Trods Covid-19, og 
med de begrænsninger det medførte, lykkedes det næsten at få afviklet alle planlagte 
matchturneringer. 
 
Sæson 2020 har været tilfredsstillende med salg af klub- og matchsponsorater. Igen i den 
forgangne sæson har der været sponsorer til alle matcher i Turneringsudvalgets regi samt 
Onsdagsmatcherne.  
 
Vores sponsorer er utrolig vigtige for vores vedligeholdelse af banen samt til afholdelse af 
vores mange golfmatcher med flotte præmier. Så derfor HUSK at gøre brug af vores 
sponsorer, når der skal bruges en tømrer, EL-arbejde, byggearbejde, købe nyt tøj, nye 
briller, ny bil eller sælges hus og meget mere.   
  
Sponsorudvalgets vil i 2021 arbejde for, at det stadig er attraktivt at være sponsor i REE 
Golfklub. Vi håber, at vi ved ny hjemmeside og andre medier kan skabe mulighed for 
bedre markedsføring i klubben.    
 
Sponsorudvalget 
Jan Stampe 
 
 

 



Årsberetning 2020 

Baneudvalget 

Et år præget af Corona-nedlukning er vel overstået for Baneudvalget, som trods alt fik 

afholdt 5 møder (det første i juni) med nogenlunde uændret sammensætning. 

De skader, det våde efterår og vinter 2019 havde forsaget, var blevet udbedret, og alle 

dræn er nu velfungerende. 

Året startede med den store renovering af forhallen i klubhuset, der med gode frivilliges 

hjælp, er blevet til en fin og indbydende Café. Den har, trods Corona-restriktionerne (eller 

måske pga.), fungeret så godt, at Pia flyttede sine daglige aktiviteter derud – til stor glæde 

for os golfspillere. 

Der var også planlagt en ændring af banen fra de traditionelle, farvede tee-steder til nye 

med numre. Samtidig blev nye fremskudte tee-steder (41) inddraget for de mindre langt 

slående på de sværeste huller. 

Corona-situationen betød desværre også, at klubben blev tvunget til at sende et par 

Greenkeepere hjem i foråret og indføre et midlertidigt udgiftsstop i banedriften. Men 

heldigvis blev vores bane en meget velbesøgt greenfee-bane. Dermed kunne vi relativt 

hurtigt komme tilbage på fuld bemanding og tilbage på budget for banen, så den ikke 

nåede at blive påvirket nævneværdigt af nedskæringerne. Derfor skal vi også sende en 

speciel tak til de tilbageværende greenkeepere, som gjorde et enormt arbejde for at holde 

banen i form i foråret. 

Resten af sommeren blev banen bare bedre og bedre – og greenfee-gæsterne blev 

heldigvis ved med at komme, og vi fik mange roser for banen.  

De træer, som var blevet plantet i efteråret/vinteren 2019, er blevet passet og, ikke mindst, 

vandet grundigt – tak til de frivillige, der har brugt mange timer hele sommeren på at køre 

rundt og vande de mange træer. Der var desværre et par stykker, som ikke klarede den 

meget våde start og derefter meget tørre forår uden vanding (vi kunne ikke komme 

ordentligt i gang pga. Corona-nedlukningen og problemer med vandingsanlægget).  

Også i efteråret/vinteren 2020 lavede vi et vellykket ”træ-projekt” – denne gang fokuseret 

på et enkelt område; den store, tids- og boldrøvende rough mellem 8. og 9. hul. Dette 

projekt forløb også fint med stor interesse for at blive sponsor og hjælpe banen til endnu 

højere niveau. Igen blev der udsolgt med 54 nye, flotte træer (vi glæder os til at se dem 

blomstre og udvikle sig).  

Generelt kan vi se, at den største anke golfspillere (medlemmer såvel som gæster) har 

mod vores bane, er de svære rough, vi efterhånden har fået. De har stort set alle en meget 

frodig og tæt vækst, der betyder, at bolde er ekstremt svære og tidskrævende at finde. I 

stedet for at vande med kemikalier blev der bevilliget en ”Slagle-klipper”, der spændes på 

traktoren. Den fungerer med en stor tromle, der slår græs/ukrudt over i en ønsket højde og 

samler det op, så det kan køres væk. Hermed kan vi holde vores rough nede igennem 

sæsonen og samtidig udsulte dem, så de gradvis bliver tyndere.  

 



Slagle-klipperen var også et vigtigt værktøj, inden træerne skulle plantes i roughen mellem 

8. og 9., så vi kunne undgå kemikalier og gensåning af græs. Faktisk blev Joe så glad for 

den nye klipper, at han allerede har slået de fleste roughs, der er i spil, ned – og muliggjort 

andre initiativer i biodiversitetens tegn med bl.a. udsåning af blomsterenge – se selv i løbet 

af 2021 ☺. Vi glæder os og håber, der kan komme flere fugle og sommerfugle – og måske 

sågar bier. 

Faktisk har sommerens største udfordring for greenkeeperne og dermed banen været 

vores 22 års gamle vandingsanlæg, som, trods god vedligeholdelse, ikke kunne køre 

pålideligt uden stor årevågenhed fra greenkeeperne. Faktisk var det så nedslidt, at det 

måtte opgives at vande de nye vandingsområder på 15. fairway og toppen af hul 16. 

Derfor blev det aftalt, at årets investeringsbudget skulle gå til et nyt vandingsanlæg, som 

er bestilt og ved at blive installeret. Det skulle gerne stå klar i det tidlige forår – inden de 

tørre perioder sætter ind. Desværre er vi lidt ramt af, at leverandøren er svensk og derfor 

ikke må komme og installere det… men vores dygtige greenkeepere gør det indledende 

arbejde nu. 

Som et resultat af de gode besøgstal blev der tilført banedriften nogle ekstrabevillinger, 

som skal komme os alle til gode: Vi har kunnet fortsætte vores topdressing af fairways, der 

er indkøbt nye måtter til fortsættelse af forbedringerne på Par-3 banen og driving range. 

På driving range er der opsat nye LED lamper over alle udslagspladserne. Der er indkøbt 

nye range-bolde til sæsonstart, som vi håber alle vil passe bedre på end de sidste, der 

forsvandt alt for hurtigt, og derfor nu er overgået til vinter-bolde sammen med resterne af 

de forrige. Endelig blev der bevilliget en vandfontæne / springvand til den venstre sø på 

hul 18, som virkelig rykker banen / hullet op på ranglisten. 

I år blev det kun til en enkelt frivillig arbejdsdag i september. Den forløb som altid 

fantastisk med mange glade, frivillige fremmødte og høj sol. Resultaterne var igen 

uvurderlige og hjælpen kærkommen.  

Som de fleste ved, valgte Kim at gå på pension i efteråret. Vores nye vicevært er ansat og 

er godt kendt med banen (han har rekorden for flest spillede runder to år i træk – tæt på 

200) og bor tæt på – Ib Larsen. Han er ansat et begrænset antal timer om ugen – og er 

allerede godt i gang. 

Alt i alt har banen vist aldrig stået flottere, og jeg vil derfor slutte af med en stor tak til hele 

greenkeeperstaben og alle de mange frivillige, der hjælper. 

Nu glæder vi os bare til at komme på græs og nyde banen! 

Peter Thrige Andersen 

Baneudvalgsformand 

 

 

 

 

 



Onsdagsmatcherne sæsonen 2020. 

I 2020 blev sæsonen desværre lidt kortere pga. COVID-19, men vi spillede 9 huller som vi 
gjorde i 2019, nemlig Eng Sløjfen hullerne 2-10 og med gunstart kl. 18.00. 

Dog måtte vi kun være 50 deltagere, indtil den 8. juli 2020. Så det var først til mølle. 

Vi spillede i alt kun 11 gange i 2020, fordelt på 7 gange stableford, 2 holdturneringer, en 
parturnering og en Cross Country. 

I gennemsnit var vi 44 deltagere, fra 31 deltagere den 1/7-20 til 69 deltagere den 13/8-20. 

Onsdag den 19/8-2020 var vi 64 deltagere til afslutningen på onsdagsmatchen. 40 

deltagere på Engsløjfen og 24 på Søsløjfen. Der var præmie til de første 10 på Engsløjfen 

og de første 6 på Søsløjfen. Endvidere var der 11 klappepræmier, med gavekort fra 

Pibemølle Vin & Ost og Café Pibemølle, og sponsorpræmier: Chokolade fra Datalogic og 

shampoo fra Cutandgreen. Dagen blev rundet af med 61 til spisning i Caféen med ovnbagt 

svinemørbrad.  

Stor tak til vores sponsorer: Era Biler, Pibemølle Vin & Ost og BM Grafik. 

Onsdagsudvalget 

Jørgen Nordentoft 

 

 


