NYHEDSBREV #10
November 2021
Café Pibe Mølle får ny forpagter
Der har været mange rigtig gode ansøgninger til stillingen som forpagter af Café Pibe Mølle, og
valget er faldet på David Blom fra Kokken og Company. David har en fortid som Souschef på
Restaurant Gammel Strand og Tivoli Hotel, og han er nu den ene af tre direktører i Kokken og
Company.
Måske er der nogen der kender David og hans kompagnon Johnny fra TV3, hvor de har deltaget i
den danske udgave af Hells Kitchen. Med sig har David bl.a. en køkkenchef, Berat, og en
restaurantchef, Anne Marie, som sammen med David vil være de ansigter, som gæsterne primært
vil møde i Caféen.
Café Pibe Mølle vil være åben i december frem til jul. I januar og februar vil der være lukket i
forbindelse med en opfriskning af lokalerne og forberedelse til den egentlige åbning ved
sæsonstart 2022.

Vi vil stadig støde på Pia ude på banen, da hun bliver i klubben som medlem. Men
som forpagter af Café Pibe Mølle tager vi afsked med Pia og ønsker hende og
familien alt held og lykke i deres videre færd.
Det sker ved en reception på fredag d. 12. november kl. 15 – 17, hvor klubben
byder på et glas.

Banestatus
Banen er i god stand og med fine greens. Hold øje med Golfbox om evt. lukning af banen.
Vinterregler indført 21. oktober, som bl.a. betyder at buggy ikke må benyttes. Læs her.
Midlertidig lokalregel om lejeforbedring er gældende. Læs her.
Hold øje med Golfbox om banen er lukket p.g.a. rimfrost.
Drivingrangen er lukket hver onsdag indtil kl. 08:00.
Bemærk opdaterede lokalregler. Læs dem her.

Husk at selv om banen evt. er lukket, så er
Shoppen som regel åben.
Se åbningstider her.

Med ønske om god golf her i efterårets udfordrende golfvejr 
Kjeld Birch, Formand

