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Generalforsamling onsdag den 15. september kl. 19:00  
Den ordinære generalforsamling for år 2020 blev som bekendt udsat 
pga. Corona restriktionerne. Da restriktionerne forventes lempet, 
indkalder vi hermed til generalforsamling, onsdag den 15. september 
kl. 19:00 i det store mødelokale i klubhuset. 
 
Dagsorden er iflg. vedtægterne og kan sammen med beretninger ses 
på hjemmesiden under Klubben/Bestyrelsen. 
 
Såfremt at der fortsat vil være Corona restriktioner, vil disse blive 
overholdt. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 

Café seneste status 
For at få dagligdagen i Caféen til at hænge sammen med det mandskab, Pia har til rådighed resten 
af sæsonen, har Caféen åben for udskænkning af drikkevarer med samme åbningstider som nu: 
Mandag 11:00 – 17:00 
Tirsdag, onsdag og torsdag 11:00 – 22:00 
Fredag 11:00 – 17:00 
Lørdag og søndag  10:00 – 17:00 
Når Onsdagsmatchen afsluttes den 18/8, lukkes kl. 17:00 de efterfølgende onsdage. 
Tirsdage og torsdage vil lukketiden blive reguleret i takt med solnedgang, som vi er vant til. 
 
Køkkenets åbningstid vil blive reduceret. 
Mandag 13:00 – 15:00 
Tirsdag 14:00 – lukketid 
Onsdag 14:00 – lukketid 
Torsdag 11:00 – lukketid 
Fredag LUKKET (dog kan smørrebrød serveres) 
Lørdag og søndag 10:00 – 17:00 
 
Når køkkenet er lukket, vil det være muligt at købe fra et lille udvalg af håndmadder og sandwichs. 
 
Caféen vil håndtere de forskellige større arrangementer, KiK afslutninger, turneringer mv, som der 
er indgået aftale om – i henhold til det aftalte. 
 
Klubben er fra denne uge startet på annoncering efter ny forpagter til sæson 2022. 

 
 
 

REE-golfer – vi har brug for din hjælp i nogle timer 
Som mange af jer sikkert ved, så skal klubben med mellemrum lægge 
bane til en eller flere af DGU´s turneringer. DGU har i år valgt vores 
bane til afvikling af Finalespillet i Danmarksturneringen for tre rækker: 
Senior, Veteran og Superveteran i weekenden fra den 10. til den 12. 
september.  
 
 



   

Det er naturligvis en blåstempling af hele vores anlæg; men det betyder også, at medlemmernes 
muligheder for spil fra fredag eftermiddag og resten af weekenden bliver meget begrænsede. 
 
Der forventes op til ca. 90 deltagere, og DGU kommer med egen turneringsleder samt tre 
dommere. Men et sådant arrangement kræver også mange frivillige fra klubben, og der er brug for 
både hjælpere som Startere ved hul 1 samt Fore caddies på nogle af hullerne. 
 
Der spilles hulspil, og opgaverne som Starter indebærer, at spillerne sendes på banen i korrekt 
rækkefølge og til den rigtige starttid. Der vil blive givet instruktioner inden arrangementet. 
 
Opgaverne som Fore caddies på hul 4, 9 og 16 indebærer dels, at der holdes øje med spillerne, 
som har passeret bakkerne på de tre huller og dels, at der ikke slås ud fra teestederne før en Fore 
caddie har givet signal. Der vil blive givet instruktioner inden arrangementet. 
 
DGU yder forplejning til de frivillige hjælpere. 
 
Der kan desuden være brug for frivillige hjælpere i Caféen. 
 
Vi opfordrer derfor så mange af vores medlemmer som muligt at kontakte os, således at vi hurtigst 
muligt kan koordinere vagterne – jo flere des bedre og des kortere vagter. 
 
Henning Olsen er vores direkte kontaktperson til DGU i tiden op til og gennem hele weekenden. 
 
Send din mail, emnefelt ” Hjælper 11-12/9” til mette@reegolfklub.dk med navn og info om, hvad du 
gerne vil hjælpe med samt dato (11. og 12. september), og evt. tidsrum (første start kl. 08:00 og 
sidste start kl. 14:00 begge dage – med sidste bold inde kl. ca. 18:00).  
 
 
 

Nyt fra Proshoppen 
Begge trænere samt, Claus i Shoppen, er friske og udhvilede 
efter lidt velfortjent sommerferie og er igen helt klar til at hjælpe 
dig med alt, hvad der skal til, for at du kan få lavet lidt flere points 

derude 😊 

 
I Proshoppen har der været gang i udsalget de sidste par uger, 
men Claus varsler, at det ikke er slut endnu. Dog skal man til at 

skynde sig for at få fat i de gode og skarpe tilbud, i den rigtige størrelse. Resten af august er der 
fortsat gang i UDSALGET. 
På rangen er der god gang i træningen, og Jon + Magnus er begge klar med nye bud på, hvad der 
kan hjælpe dig til at blive en bedre golfer. Der er gode måneder forude – eftersommeren kan, 
udover nogle heftige byger, sagtens byde på masser af gode runder og forhåbentlig god golf.  
 
Ses i Shoppen eller på Driving Range - Team Landström 

 
 
 

Så gik den ikke længere, alle vores 3 hold er slået ud af Regionsgolf for 
2021. 
 
Vores hold i C- og D-rækkerne nåede ikke videre fra indledende runder, 
men havde mange spændende matcher, der lige så godt kunne have 
faldet ud til vores fordel med en lille smule mere held. 
 
Vores hold i B rækken vandt deres pulje efter meget flot spil.  
De skulle så spille 1/8-finale mod CGC på neutral bane i Fredensborg.   

Det blev 5 meget spændende matcher, hvor stillingen var 2 – 2 efter singlerne. Desværre tabte 
mix-holdet deres match med 2 huller tilbage, så 1/8-finalen blev endestationen for vores ellers 
stærkt spillende B-hold. 
 

mailto:mette@reegolfklub.dk


   

 
Der skal lyde en stor tak til alle holdkaptajnerne og de spillere, der har deltaget på de forskellige 
hold og på bedste vis repræsenteret REE Golfklub - tusind tak. 
 
Vi håber at se sæsonens deltagere, og nogle nye blandt medlemmerne, som kunne tænke sig at 
prøve kræfter med hulspillet i sæson 2022. 
 
Med venlig hilsen - Søren V. Andersen 
Klub koordinator for Regionsgolf  
 

 

Politik og priser for privatejede buggyer, scootere mv. 
Bestyrelsen etablerer politik inkl. priser for kørsel med og evt. 
opbevaring af privatejede køretøjer udover trolleys på REE GOLF. 
Baggrunden er, at kørsel med disse køretøjer inkl. klubbens egne 
buggyer og scootere slider på vores bane.  
 
De privatejede køretøjer medfører alt andet lige en mindre indtægt 
på udlejning af klubbens egne køretøjer – og evt. opbevaring inkl. 
opladning kræver plads og faciliteter, som medfører udgifter for 
klubben.  
 
Som nogle sikkert har bemærket er vi aktuelt ved at opføre 
halvtag/opbevaringsplads til privatejede buggyer mv på siden af 
Greenkeepergården. 

 
Fra 1. januar 2022 vil følgende gælde 

 Privatejede køretøjer (buggyer, scootere, monobuggy, Mantys etc.) har kun adgang til REE 
GOLF efter kontraktlig aftale med REE Golfklub. 

 Antallet af mulige tilladelser er begrænset til maks. 7 buggyer og 7 mindre køretøjer, 
eksempelvis scootere. 

 Tilladelser udstedes kun til egne fuldtids- og hverdagsmedlemmer. Tilladelsen til at køre og 
bruge køretøjet er personlig, dog inklusive ens ægtefælle/samboende. Det er tilladt at have 
passager/medspiller med i buggyen. 

 
Pris for køretilladelse/opmagasinering 2022  
Buggy uden opmagasinering hos REE Golfklub: 2.000 kr. Buggy med opmagasinering 3.500 kr. 
Scootere mv: uden opmagasinering 1.200 kr. Scooter med opmagasinering 2.500 kr. 
 
Den vedtagne politik har været i høring i Klubberne i Klubben, og bestyrelsen har drøftet 
Klubbernes frembragte forslag. 
 
 
 

Blokeringer ved turneringer på REE GOLF 
Når du søger efter en ledig starttid på Golfbox støder du ofte ind i en større blokering til en 
turnering. I Turneringsudvalget blokerer vi en hel del starttider allerede i løbet af efteråret – dels så 
vi har styr på vores egne turneringer og dels for at Klubber-i-klubben kan placere deres ønsker. 
Desuden er det en hjælp til Sekretariatet, således at der kan svares på forespørgsler om f.eks., 
eksterne turneringer, Company Days etc. 
 
Vi er naturligvis opmærksomme på, at ledige starttider skal frigives, når vi kender det aktuelle 
deltagerantal – og vores erfaringer er, at der ofte kommer både eftertilmeldinger og afbud efter 
tilmeldingsfristen, så derfor sker ikke lige umiddelbart efter fristens udløb. 
 
Vi skal nok bestræbe os på at blive lidt hurtigere til at frigive ledige tider til glæde for dem, som 
prøver at få en strattid umiddelbart efter diverse turneringer. 
 



   

 

Ordensregler på REE GOLF 
Det er selvfølgelig unødvendig at minde om dem, men så alligevel… 
    
Hensyn til banepleje: 

 Spillerne har pligt til at rette nedslagsmærker på greens op med en egnet pitchfork, genplacere 
opslåede tørv på fairway, udglatte bunkers efter brug og venligst at efterlade hele riven i 
bunkeren – på tværs af spilleretningen. 

 Al unødig færdsel hen over teesteder, mellem greens og greenbunkers skal undgås. 

 Buggyer og trolleyer må ikke køres eller trækkes nærmere end 3 meter fra greens. 

 Buggyer må ikke køre på arealer med høj rough eller arealer, som er synligt udsatte. 

 Anvendelse af egne eldrevne scootere og lignende forudsætter særlig tilladelse. 

 Følg skiltning og markeringer på banen og træn kun på de dertil anviste områder. 

 

 
 
 

Pibe Mølles Ryder Cup 2021 – skal du være med? 
Det er måske årets sjoveste turnering – og vi håber fortsat meget på, at der kommer mange flere 
deltagere end de p.t. 21 tilmeldinger – vi skulle meget gerne runde det dobbelte antal for at undgå 
en ærgerlig aflysning. Læs meget mere om turneringen, som spilles i weekenden 28. - 29. august 
2021. 
 
 
 

Landströms Sommerturnering 1. august 2021 
58 klubmedlemmer mødtes denne søndag morgen for at 
nyde hinandens selskab, det gode vejr, spille en god 
gang golf og forhåbentlig vende hjem med en præmie 
sponseret af Magnus Landström.  
Tak til alle jer – vi håber at se jer og en masse andre 
medlemmer til vores næste turneringer. 
Banen stod flot, men pga. den megen regn der var 
kommet, var greenkeeperne ikke helt færdige med 
rivning i bunkers. 
 

Resultater 
1. A: Jesper Følbæk Nielsen B: Jørgen P. Jensen C: Lis Madsen 
2. A: Torben Eriksen B: John Jensen C: Bitten Jensen 
3. A: Jette Licht Helen B: Parsbæk Pedersen 
 
Nærmest hul 
Hul 10 hul: Torben Lange 2,80 m. 
Hul 18:l A: Ib Larsen 5,13 m. B: Rudi Pedersen 6,00 m. C: Lone Jensen 5,94 m. 
 
 

 



   

Har du hentet dit 2021 bagmærke? 
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 sensommerens skønne golfvejr   
Kjeld Birch, Formand 


