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Reception for Joe og Ole 

Onsdag den 29.september kunne vi afholde 
reception for Joe Thomsen og Ole Nielsen i Café 
Pibe Mølle. 
 
Joe forlader os for at tiltræde jobbet som 
Chefgreenkeeper i Helsingør. Han har 29 års 
erfaring som Chefgreenkeeper og startede hos os 
den 1. november 2000, så det blev til knap 21 år. 
Inden da var han Chefgreenkeeper i Søllerød, og 
Joe blev sidste år kåret som årets greenkeeper i 
Danmark. 
 
Ole Nielsen, som allerede har overtaget tjansen som Chefgreenkeeper, har arbejdet hos os i over 
7 år, så han er allerede et kendt ansigt og kender i høj grad også banen. 
 
 

Hilsen fra vores nye Chefgreenkeeper, velkendte Ole Nielsen 
Kære alle REE-golfere 
Jeg vil lige benytte dette Nyhedsbrev til at sige pænt tak for den fine modtagelse ved onsdagens 
reception. Tak for alle flaskerne, chokolade og andet godt!  
 
Nu er jeg jo så officielt ny Chefgreenkeeper på REE GOLF, og til dem, som ikke kender mig, vil jeg 
lige præsentere mig selv:  
 
Jeg er 53 år og har været greenkeeper siden jeg var 17. 
Jeg startede i 1985 i Gilleleje Golfklub, som på det tidspunkt spillede på Passebækgård. Da man i 
1988 flyttede banen til Ferle, rykkede jeg med og var med til at lave de sidste 9 huller (de første 9 
åbnede året før). Der arbejdede jeg så til 1996, hvor jeg blev tilbudt job i Helsingør Golfklub. 
Det var en spændende tid med mange store turneringer. Bl.a. 2 x damernes Europa Tour og 
herrernes Senior Tour. 
 
I 2006 fik jeg så mulighed for at blive Chefgreenkeeper på Passebækgård. Da de daværende ejere 
solgte banen i 2014 tilbød Joe mig, at jeg kunne komme til REE og overtage mekanikkertjansen 
efter Alex, som ville på pension (spille golf). 
 
Vi har et super team med Claus, Thomas, Jesper og Ib som vicevært. Nu skal vi bare have fundet 
en kollega mere, så vi kan holde eller højne den gode standard på banen til glæde for jer 
medlemmer og vores gæster. 
Vi ses på banen - Ole Nielsen 
 
 

Midlertidig lokalregel om lejeforbedring er indført 
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til 
fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang 
ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra 
dette lempelsesområde: 

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted, indenfor et scorekort fra 
referencepunktet, ikke tættere på hullet, og i det generelle område. 
 



   

Nye skilte på teestederne 
Vi har fået lavet nye skilte på teestederne. Dette 
fordi vores gamle skilte kun viste teestederne med 
de kendte farver, og vi er som bekendt gået over til 
at markere teestederne med afstand i meter, som 
på snart de fleste baner i Danmark. 
I forhold til de gamle skilte er der kommet flere 
detaljer på og OB grænser er blevet mere tydelige. I 
husker vel alle, at der er OB mellem hul 1 og hul 11. 
På hul 1 stopper OB grænsen dog ved det røde 
strafområde t.v. ca. 125 m. fra greenen. 

 
 

Årets match for klubbens frivillige  
Vanen tro hyldede og takkede vi vores 
mange frivillige ildsjæle fra diverse udvalg 
og KiK for indsatsen gennem året med en 
11-hullers match og en rigtig god frokost.  
 
Udover megen snak og hygge blev der 
kæmpet bravt om holdsejren i 
golfmatchen. Som det ses løb, Marianne 
Sinding, Bent Jørgensen og Jørgen P. 
Jensen med sejren og præmierne – 
velfortjent hyldest til dem fra lederen af 
dagens gang, Nils Rohde. 
 
Vores ”gamle” formand, Finn Lange viste sig fra sin velkendte gavmilde side, og sørgede for, at der 
var frie drikkevarer under frokosten til de tørstige sjæle . 
 
 

Finalespil for Seniorer, Veteraner og Superveteraner på REE GOLF 
DGU havde i år valgt vores bane til Danmarksturneringens Finalespil for Seniorer, Veteraner og 
Superveteraner, og mange frivillige blandt vores medlemmer hjalp med afviklingen af de to dages 
semifinaler og finaler. 
 
Der er både fra DGU og de deltagende spillere udtrykt stor ros til REE Golfklub for vores 
håndtering af arrangementet, og fra klubbens bestyrelse skal der lyde en meget stor tak til alle de 
frivillige – en særlig tak til Torben Lange for god dialog med DGU’s dommere inden Finalespillet, til 
Henning Olsen for koordineringen af alle de frivillige og til greenkeeperne for, at banen virkelig stod 
skarpt. 
 
 

Sekretariatet holder ferielukket i uge 41 - 11/10 til og med 15/10 

På grund af efterårsferie, holder Sekretariatet lukket i uge 41 d. 11/10 – 15/10. Mails vil blive 
besvaret, når der er åbent igen mandag d. 18. oktober. Ved henvendelser, der ikke kan vente, er 
du velkommen til at skrive til bogholderi@reegolfklub.dk. Ved booking af scooter og buggy 
kontaktes Shoppen på telefon 4879 5655-1 
  
 

Café status  
Som bekendt er vi fra bestyrelsens side i fuld gang med at finde 
afløseren til vores nuværende forpagter, Pia Clausen. Vi har rigtig 
interessante ansøgere og har faktisk det positive problem, at vi ender 
med at måtte give afslag til ellers velkvalificerede kokke/restauratører. 
Mere om dette meget snart – vi får afsluttet processen her i oktober. 
 
Caféens åbningstider i oktober kan findes på hjemmesiden https://www.cafe-pibemoelle.dk/ 
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Referat af REE Bridge Klubs Generalforsamling 1. okt. 2021 
Ordstyrer: Villy H., som konstaterede, at Generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet, selvom den var ”noget” forsinket. 
 
Derefter fik Benny ordet til resume af året: vi nåede kun 4 gange 
bridge, før vi blev lukket ned igen. 
 
Sidste sæson var vi 35 medlemmer, i øjeblikket er vi 31 og vil 
meget gerne have nogle nye medlemmer. 
 

Det reviderede regnskab blev godkendt. 
  
Da vi på grund af Coronaen ikke fik fejret vores 10-års jubilæum, og heller ikke fik spillet golf-
bridge turneringerne, har vi et stort overskud. Vi har derfor besluttet ikke at opkræve kontingent for 
2021/2022 sæsonen. 
 
Bestyrelse: Inger var på valg og blev genvalgt, som ny kasserer blev Jytte valgt. 
Doris blev valgt som suppleant. 
Ny revisor: Niller, med Annelone som suppleant. 
 
Under eventuelt blev det vedtaget at spille efterårets GolfBridge turnering fredag 8. oktober, med 
golf start 8.39. 
Referent Inger 
 
 

Efterårshilsen fra trænerteamet og ProShoppen  
Efteråret er over os, og det har været lige vel fugtigt.  
Påklædningen kan gøre forskellen på en god og dårlig 
oplevelse på golfbanen. De rigtige ”lag på lag” kan betyde, 
at du sagtens kan svinge selvom varmen ikke længere er i 
luften. Kig ind i Shoppen, hvor vi har alt fra vinterhandsker, 
luffer og huer til forede bukser og striktrøjer med 
windbreaker funktion.  
 

På træningssiden er det næste halve år en perfekt periode til at få styr på svinget, så du står 
snorlige og klar til sæson start 2022. Magnus står klar hele vinteren, og Jon er også godt i gang 
med at planlægge sessioner over vinteren - så tal med dem selv eller kig ind i Shoppen og hør om 
muligheden for vintertræning. Såvel individuelt, men samler I selv en lille gruppe, så kan vi 
skræddersy et forløb til jer. Så ingen grund til at sætte golfudstyret i vinterhi - masser af gode 
oplevelser at hente - nu blot med hue på . 

Golfrejser sydpå - vi håber, at grænserne er åbne til foråret, så vi har planlagt 2 ture sydpå, så I 
kan kickstarte sæsonen. 
Den første tur går til det solsikre Spanien og den anden tur til det dejlige Portugal. 

Så start sæson 2022 med en intensiv uge med en masse træning, hygge og med at spille nogle 
dejlige baner. 
 
 

Generalforsamling onsdag den 15. september vel overstået 
Der ligger referat på vores hjemmeside: 
https://reegolfklub.dk/wp-content/uploads/2021/09/Referat_gf_20.pdf 
 
 
Med ønske om god golf her i efterårets udfordrende golfvejr   
Kjeld Birch, Formand 
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