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NYE FORPAGTERE I CAFÉEN
Det er med glæde, at vi nu kan annoncere, at vi har en aftale på plads med vores nye forpagtere,
Liz og Jan Falstrøm, som med succes har været forpagtere i Lillerød Hallerne gennem de seneste
22 år (og fortsat er det frem til start hos os).
Liz og Jan er uddannede som henholdsvis kok og tømrer,
og har sammen drevet forpagtningen i Lillerød Hallerne, og
der serveret både for de mange daglige sportsudøvere og
øvrige gæster, samt diverse selskaber og arrangementer
strækkende sig fra mindre grupper til over 800 deltagere.
Hvorfor er det så, at Liz og Jan søger nye udfordringer hos
os? Det, de søger, er et mere voksent publikum, der sætter
pris på god mad, og for hvem det er hyggeligt at bruge tid i
Caféen. Samtidig kommer de nærmere deres nye
arbejdsplads, idet de med bopæl i Søborg her i Gribskov
kommune sparer noget transporttid hver dag.

Snart summer Caféen atter af glade golfere

Selvom vi er gået hen og blevet lidt pressede på tiden, er
det klubbens og vores nye forpagteres ambition at åbne til
1. april, og dermed sæsonstart. En masse skal nås inden
da i forbindelse med, at dele af køkkenet og barer skal
renoveres og repareres, men vi er i fuld gang med
planlægningen. Og marts vil blive travl med diverse
håndværkere i køkkenet – inklusive nogle af vores egne
medlemmer. Liz og Jan kommer selv med en del
køkkenmaskiner og porcelæn, som også skal installeres.

Vi vender inden længe tilbage med yderligere information omkring åbningen af Caféen og velkomst
af vores nye forpagtere.

Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling finder sted torsdag den 31. marts kl. 19:00.
Indkaldelse udsendes senere i denne uge.
På hjemmesiden under Klubben/Bestyrelsen kan man læse årsberetninger fra formanden og
udvalg.

Royal Unibrews Åbningsturnering, lørdag den 2. april
De første tilmeldinger til Åbningsturneringen er allerede kommet ind på Golfbox, og det bliver
således det første arrangement for vores nye forpagtere. Bestyrelsen har besluttet at hjælpe Liz og
Jan godt i gang og har bestilt sandwich til alle deltagerne efter runden – på klubbens regning.
Vi mangler at få de sidste sponsorer på plads til turneringerne; men du kan allerede nu se årets
turneringer på hjemmesiden https://reegolfklub.dk/klubturneringer-2/
Tilmelding åbnes løbende på Golfbox.

REE Golfklubs samarbejde med Lydinge Gollf Resort
Lydinge Resort ved Helsingborg er i 2022 hovedsponsor på
en af vores turneringer og har i den forbindelse desuden et
eksklusivt tilbud på golfpakker med 25% rabat til REE
Golfklubs medlemmer.
Benyt nedenstående link, når du booker en golfpakke på
Lydinge Resort.
https://boka.lydinge.com/se/campaign/campaigndetails/27b2fc7f-3e28-4f98-a590-37464f63a2ed
Sidste chance: Tilbuddet gælder hele 2022 – men du skal
booke inden den 28. februar – og du skal benytte rabatkoden
Golfvän2022.
Med venlig hilsen, og ønske om at forårets komme kan gøre vores bane spilbar igen, hurtigt ☺
Kjeld Birch, Formand

