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Ny forpagter i 2022 til vores Café Pibe Mølle 
Pia Clausen, vores forpagter og chef i Caféen gennem de sidste snart 4 år, har besluttet, at 
indeværende sæson bliver hendes sidste. Pia har haft en udfordrende tid hos os, først med alvorlig 
sygdom og nu senest med mere end 1 år med udfordrende Coronarestriktioner. Pia fortsætter på 
vanlig vis sæson 2021 ud, og vil sætte en ære i at servicere os medlemmer og gæster på bedste 
vis med mad, drikke og godt humør frem til sidste dag en gang i december. 
 
Vi går derfor nu i gang med at søge efter en ny forpagter, der brænder for at lave god mad og 
servicere vores medlemmer, gæstespillere og gæster ude fra.  
 
I, kære medlemmer, må meget gerne sprede budskabet om, at vi har en ledig tjans som 
forpagter fra sæson start 2022. Vi vil selvfølgelig også slå det ledige job op i diverse relevante 
medier.  
 
Det, vi tilbyder den nye forpagter, er bl.a. følgende: Udover klubbens daglige aktiviteter, vil der 
være turneringer, firmaarrangementer, klubber i klubben, selskaber osv., som Caféen vil være en 
del af. Caféen er klubbens sociale omdrejningspunkt, velbesøgt af både medlemmer og mange 
gæstespillere. I vores dejlige lokaler, benyttes Café og tilstødende restaurantlokale også til mange 
private selskaber året rundt. 
 
Vi ønsker, at forpagteren kan drive en rentabel forretning, så der skal ikke betales leje eller 
forpagtningsafgift. Klubben investerer i produktionsapparatet, så forpagter betaler kun for dettes 
vedligeholdelse samt egne forbrugsafgifter. 
 
Henvendelse vedr. forpagtningen rettes til vores sekretariat, Mette Schjønning, tlf. 48795655, mail: 
mette@reegolfklub.dk. 
 
 
 

Sigtepælene på hul 16 
Der er blandt både vores medlemmer og gæster en del, som spørger 
til, hvilken pæl man skal benytte som sigtepæl på hul 16. 
 
De tre sigtepæle og træerne i højre side danner en imaginær linje, 
der viser retningen til fairway efter bakken.  
 
Denne linje skal man så sideforskyde i forhold til, hvor ens bold ligger 
på bakken – man skal altså ikke sigte efter en bestemt pæl; men 
finde sin egen sigtelinje. 
 
Slaget er ofte blindt og fairway er dogleg venstre i forhold til alle tee-
stederne, som det fremgår af illustrationen. 
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FØDSELSDAGSTURNERING 2021 

Dannebrog blafrede solbeskinnet i en let brise lørdag den 26. juni. 65 glade golfere var klar til at få 
spillet noget god golf, hvilket også kunne ses på scorekortene – 2/3 kom ind med scores på 30+ 

Præmieoverrækkelsen fandt sted lidt sent efter de flestes mening, men vinderholdet kom fra hul 
16, så endelig kunne præmierne uddeles fra sponsorerne: 

ERA-biler, SoundEar, PENKA fugning, FOG Trælast, Magnus Landström, Tøjeksperten, Zalsa, 
Pibe Mølle Vin & Ost. 

Afslutningsvis var der også klappepræmier. 

Resultater 
1.Joachim Jønsson, Jesper Følbæk Nielsen, Michael Hjort Nielsen, Pernille Hansegård 
2 Hanne-Grete Hermandsen, Henrik Andersen, Preben Bjerre, Steen Larsen 
3 Erling Sangill, Sigurd Hundrup, Jørgen P. Jensen, Tommy Sinding 
4 Peter Knudsen, Mads Peter Holm, Kenth Hvilsom, Per Buus Øding 
5 Carsten Christiansen, Torben Lange, Sally Bech Rasmussen, Inger Hedegaard 

Nærmest hul 
Hul 3 - Torben Lange 5,56 m – Birgitte Arentoft 8,21m 
Hul 10 - Jesper Følbæk Nielsen 3,86 m 
Hul 18 - Knud Rasmussen 46 cm – Tina Landbo 8,80 m 

 

 

 



   

Tre vigtige ting at huske på under runden 
 

Udslag på hul 14 – alt for mange af os ”glemmer”, at 
der skal stå en fra holdet oppe på vejen og holde øje 
med fodgængere, cyklister og biler. Specielt cyklister og 
forgængere er sårbare og kan IKKE høres eller ses, 
hvis man ikke er på vejen. Husk det nu – og respekter 
det, så det ikke ender med, at vi skal ændre på hullets 
forløb. 

 

Køretøjer på banen: Det er selvsagt overflødigt at 
nævne, at man ikke kører i buggy/scooter helt op til 
greenkanter hen over ”forklædet” – og at ingen har så 
lidt respekt for greenkeepernes arbejde eller de øvrige 
medlemmer, at man tillader sig at køre scooteren 
mellem bunker og green. Overtrædelse af disse simple 
regler kan give advarsel og ved gentagelse karantæne. 

 

 

 

Bunkers: Det er selvfølgelig kun gæster, der kan finde 
på at undlade at rive efter sig, når man har været en tur i 
en bunker, men nu er det nævnt for en sikkerheds skyld 
. 

 

 

Husk at hente dit 2021 bagmærke i Shoppen – snarest! 
Der er desværre en hel del, som endnu ikke har hentet årets bagmærke, 
og det er lidt en udfordring. Så længe alle medlemmer ikke har det 
korrekte bagmærke, har Banekontrollen ingen mulighed for at se, hvem 
der er flexmedlemmer, og hvem der er fuldtidsmedlemmer.  
 
Bagmærket kan hentes i Shoppen! 

 
 
Med ønske om god golf her i ferietid med skønt golfvejr – ind i mellem   
Kjeld Birch, Formand 
 


