
REE Golfklub søger forpagter til Café Pibe Mølle 
 
REE Golfklub har til huse ved et 20 år gammelt velplejet golfanlæg beliggende tæt på Helsinge lige 
midt imellem Hillerød og Tisvildeleje. Klubben har ca. 750 medlemmer og rigtig mange greenfee 
gæster årligt, der nyder god mad og venlig servering før eller efter golfrunden. Vi søger en ny 
forpagter af Café Pibe Mølle og vil glæde os til at byde dig/jer velkommen i teamet i starten af 
2022. 
 
Vi tror, at du 

• har godt humør, er positiv af natur, ejer faglig stolthed og sætter en ære i, at Café Pibe Mølle 
skal være et moderne og attraktivt mødested for klubbens medlemmer og gæster  

• er uddannet kok med dokumenteret erfaring og interesse for madlavning, eller har en solid 
erfaring fra restaurations- og servicebranchen og evner at ansætte den rigtige til at stå for 
køkkenet og menuen 

• er fleksibel og indstillet på, at der er stor forskel på sommer og vintersæsonen - med lange 
dage i sommerhalvåret og færre gæster om vinteren  

• kan have mange bolde i luften i en til tider hektisk hverdag, hvor det er dig, der står for den 
daglige drift 

• kan opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder alkoholbevilling. 
 
 

Vi tilbyder: 

• En god og meget fordelagtig aftale til den rigtige forpagter. Vi ønsker, at forpagteren kan drive 
en rentabel forretning, hvorfor der ikke skal betales leje eller forpagtningsafgift.  

• Indrettet køkken med alle faciliteter. 

• Et fuldt udstyret Café- og restaurationslokale med plads til i alt 110 gæster - med mulighed for 
at arrangere private selskaber. 

• En dejlig terrasse med udsigt til golfbanen.  

• En velfungerende klub med gode ambassadører i vores medlemmer, sponsorer og 
greenfeegæster. 

• Klubben investerer i produktionsapparatet, så forpagter betaler kun for dettes vedligeholdelse 

samt egne forbrugsafgifter. 

 
Åbningstider i Café Pibe Mølle: 
Januar og februar Ingen faste åbningstider, mulighed for at holde lukket. 
 
Marts – oktober 
Hverdage Kl. 11 – en time efter solnedgang. 
Weekender og helligdage Kl. 10 – en time efter solnedgang, dog afhængig af banens belægning.  
 
November og december Ingen faste åbningstider. 
 



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 søger derfor en engageret forpagter, der sætter en ære i at levere god mad og optimal service 
og som vil indgå i et konstruktivt samarbejde med klubbens sekretariat, klubbens udvalg og 
klubbens bestyrelse.  
 
Lyder det interessant for dig? 
Så send din ansøgning sammen med dit CV og beskrivelse af, hvor du tidligere har haft en lignende 
stilling eller har fået interesse i et job som dette, og hvordan du forestiller dig, at Café Pibe Mølle 
kan se ud i en fremtid med dig som forpagter. Vi modtager også gerne forslag til menukort til både 
frokost og aften. 
Ansøgningen skal sendes til info@reegolf.dk senest d. 30. oktober 2021. Samtaler vil blive afholdt 
løbende. 
Har du brug for yderligere information så kontakt klubbens formand Kjeld Birch, mobil 4054 2440. 
 
Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt 
 
Læs mere om REE Golfklub på www.reegolfklub.dk  
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
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KORT VERSION (ANNONCE): 
 
 
 
 
REE Golfklub søger forpagter til Café Pibe Mølle 
 
REE Golfklub har til huse ved et 20 år gammelt velplejet golfanlæg beliggende tæt på Helsinge lige 
midt imellem Hillerød og Tisvildeleje. Klubben har ca. 750 medlemmer og rigtig mange greenfee 
gæster årligt, der nyder god mad og venlig servering før eller efter golfrunden. Vi søger en ny 
forpagter af Café Pibe Mølle i starten af 2022. 
 
Vi tilbyder: 

• En god og meget fordelagtig aftale til den rigtige forpagter. Vi ønsker, at forpagteren kan drive 
en rentabel forretning, hvorfor der ikke skal betales leje eller forpagtningsafgift.  

• Indrettet køkken med alle faciliteter. 

• Et fuldt udstyret Café- og restaurationslokale med plads til i alt 110 gæster, hvor der også kan 
arrangeres private selskaber. 

• En dejlig terrasse med udsigt til golfbanen.  

• Klubben investerer i produktionsapparatet, så forpagter betaler kun for dettes vedligeholdelse 

samt egne forbrugsafgifter. 

 

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. 

Synes du det lyder interessant – så se mere udførlig jobopslag her (link) 
 
Ansøgningen skal sendes til info@reegolf.dk senest d. 30. oktober 2021.  
 
Læs mere om REE Golfklub på www.reegolfklub.dk  
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