Udvalgsberetninger for 2021
IT Udvalget
Fra starten af året kunne vi præsentere et helt nyt layout på hjemmesiden.
Samtidig skiftede vi også programmet ud fra Joomla til WordPress, som er et meget udbredt system.
Vi fik professionel hjælp til opstarten og resultatet med den færdige hjemmeside er blevet godt modtaget
af vores medlemmer og andre.
Antallet af sidevisninger er steget til over 400.000 og i alt har hjemmesiden været besøgt af flere end
23.000 brugere.
Facebook siden vokser støt i antal følgere og i løbet af året har vi boostet annoncer i forbindelse med Åbent
Hus og Prøvemedlemskaber. Disse annoncer er blevet vist mere end 215.000 gange og har resulteret i
adskillige nye medlemskaber.
/Erland K. Pedersen

Regel- & Handicapudvalget
Året startede med et helt nyt handicapsystem, som alle lige skulle vænne sig til.
De fleste har nok fundet ud af, at man bare skal indtaste alle sine scores og så klarer Golfbox resten.
Det er begrænset, hvad der er indkommet af spørgsmål i den forbindelse og på vores hjemmeside er
systemet også godt beskrevet.
Man må konstatere, at endnu flere nu har et mere retvisende handicap, som gør det sjovere at spille golf.
Vi har forestået regelundervisning ude på banen for vores mange nybegyndere.
DGU havde lagt finalen i Danmarksturneringen til vores bane og her bistod vi i forbindelse med
gennemgang af banen og vi fik lavet et par småjusteringer.
Den midlertidige lokalregel om lejeforbedring fik vi indført 23. september grundet banens tilstand og den er
bibeholdt vinteren igennem.
Sidst på året har DGU gen-ratet vores bane, som er en normal procedure efter et bestemt antal år.
Det sætter vi i værk senest 1. april og det resulterer bl.a. i nye konverteringstabeller.
Samtidig bliver der også ændret i handicapnøglerne, som vil fremgå af scorekort, baneguiden og skilte på
teestederne.
/Erland K. Pedersen

Cafeudvalget
De meget turbulente forhold omkring cafeen, først grundet Covid 19 og senere Pia`s bebudede afgang,
gjorde det ikke muligt at genoptage en normal mødeaktivitet omkring Caféen og udvalget idet det specielt
er forholdene mellem cafeen og dens kunder, selvfølgeligt i første række klubbens medlemmer, der er
udvalgets virkeområde.

Jeg deltog i møder med de foretrukne ansøgere til videreførsel af cafeen og gjorde dem opmærksom på, at
vort udvalg fandtes og orienterede om forholdene deromkring.
Desværre indtil videre uden resultat, men vi håber stadig at kunne etablere en stabil drift af cafeen og
udvalget i indeværende år.
/Finn Lange

Regionsgolfen
År 2021 blev et godt år for Regionsgolfen i REE Golf.
Vi fik tilmeldt 3 hold

1 B - Hold med Jørgen Nordentoft som kaptajn
1 C - Hold med Madeleine Heerwagen
1 D - Hold med Helle Falk

Som sædvanlig blev der gjort en stor indsats fra holdkaptajnerne for at skabe interesse for regionsgolfen.
Der blev skrevet ud til medlemmer og der blev arrangeret en golfrunde for interesserede, så der kunne
stiftes kendskab til spille formatet.
Således godt forberedt kastede de 3 hold sig ud i en række hyggelige og spændende kampe.
Nogle tabt og nogle vundet, men sluttelig med det resultat at C og D holdene ikke kom videre fra
indledende kampe.
Vores velspillende B-Hold viste styrke og gik videre.
Efter en utrolig spændende kamp mod CGC i 1/8 dels finalen måtte vores B hold desværre også se sig slået
ud.
Jeg vil gerne sige tak til de 3 holdkaptajner for deres indsats.
Ligeledes tak til Mette i sekretariatet for hendes opbakning.
Der skal også lyde en tak til REE Golfs bestyrelse, der gør det muligt, at vi kan spille Regionsgolf.
/Søren V. Andersen

Senior Elite
Senior Elite minder lidt om regionsgolf. Det er hulspil uden handicap. Holdet består af 1 damesingle, 4
herresingler, og 1 foursome dame/mand. Vi bliver tilbudt prøverunde på modstanderens bane op til
kampdag. Vi har også 3 x fællestræning med Jon.
I 2021 kom vi i pulje med Helsingør, Asserbo, og Fredensborg. Asserbo måtte desværre trække deres hold,
da de manglede kvinder der ville stille op. Det er i øvrigt et stort problem, for Eliteholdene i denne
turnering. DGU har i år ændret reglerne for kvinder. Hvis du er, eller fylder 45 år i år, er du berettiget til at
spille med på senior holdet.
Vi spillede 4 kampe i år og var tæt på oprykningsspillet. Det blev til 2 sejre over Helsingør, men også 2
nederlag til Fredensborg.
Puljen i år er med Hornbæk, Nivå og Helsingør. Vi har fået nye spillere til holdet, men mangler kvinder +45
med HCP 0-20. Vi spiller i 3 weekender både lørdag og søndag. 7-8 maj, 18-19 juni, 13-14 august. Det er

ikke et krav at spille alle kampene. Send gerne tilmelding til enkelte kampe, eller hele turneringen til
lsb63@outlook.dk.
/Lars Brohammer

Sponsorudvalget
Endnu et år er gået og på trods af et år med corona, så har det været et godt golf år. Der skal lyde en
kæmpe tak, til vores meget loyale klubsponsorer og matchsponsorer som igen i år har været med til at
støtte vores dejlige golfklub.
Sæson 2021 har været tilfredsstillende med salg af klub sponsorater og matchsponsorater. Igen i den
forgangne sæson har der været sponsorer til alle matcher i Turneringsudvalgets regi samt onsdagsmatcher.
Vores sponsorer er utrolige vigtige for vores vedligeholdelse af banen samt til afholdelse af vores mange
golfmatcher med flotte præmier.
Så derfor HUSK at gøre brug af vores sponsorer, når der skal bruges en tømrer, el arbejde, nedrivning, købe
nyt tøj, nye briller, ny bil eller sælge hus og meget mere.
Sponsorudvalget vil igen i 2022 arbejde for, at det skal være attraktivt at være sponsor i REE Golfklub. Vi vil
med hjemmeside og andre medier samt tv i klubhus skabe mulighed for markedsføring i klubben.
/Jan Stampe

Onsdagsmatcherne
I 2021 blev sæsonen næsten normal på trods af COVID-19, og vi spillede 9 huller som vi gjorde i 2020,
nemlig Eng Sløjfen hullerne 2-10 og med gunstart kl. 18.00.
I alt spillede vi 17 gange i 2021, fordelt på 11 gange stableford, 3 holdturneringer, 2 parturneringer og en
Cross Country. Afslutningsmatchen den 18/8-21 måtte desværre aflyses pga. vand på banen.
I gennemsnit var vi 38 deltagere, fra 18 deltagere den 30/6-2 til 61 deltagere den 28/7-21, hvor vi spillede
på både Eng Sløjfen og Sø Sløjfen og med rigtig mange deltagere fra Klub 37.
Stor tak til vores sponsorer: Era Biler og Pibemølle Vin & Ost.
/Jørgen Nordentoft

Turneringsudvalget
Som med så meget andet blev årets turneringer også påvirket af Covid-19; men vi havde dog alligevel en
ganske pæn deltagelse i de enkelte turneringer.
Dog måtte vi endnu en gang – som det har været gennem de senere år – konstatere, at det er svært at få
deltagere til vores Klubmesterskaber på trods af, at vi i 2021 reducerede antal runder i Slagspil fra 3 til 2.

Der skal lyde en stor tak til alle klubbens sponsorer, som sikrer attraktive præmier til turneringerne, en
ligeledes stor tak til greenkeeperne, som sørger for, at banen altid er i fin stand. En særlig tak til Casper
Andreasen og Carsten Qvist, som påtog sig rollerne som holdkaptajner for REE GOLF’s Ryder Cup i 2021. En
turnering som vender tilbage i 2023; mens vi 2022 sætter Greenkeepernes Hævn på programmet. Den vil så
vende tilbage i 2024.
Til slut tak til Madeleine, Steen, Henning, Preben, Ib og Kristian som turneringsledelse, og et velkommen til
Niels Hermansen, som nyt medlem af Turneringsudvalget.
/Nils Rohde

Klub 37
Tænk, at det kan lade sig gøre, at vi for hvert år der går, føler at det her år, det var da med en fantastisk
gruppe. Men det kan det!
Måske fordi kernen af hjælperne har været med i mange år, måske fordi vi virkelig stadig tiltrækker nogle
rigtig dejlige mennesker.
Men I kan godt glæde jer endnu en gang til nogle søde og flittige nye golfspillere.
(Og rigtig mange af dem har trænet hele vinteren, så de er skarpe når sæsonen går rigtigt i gang).
Vi skulle endnu en gang spille bold med Covid 19, men det lykkedes på en fornuftig måde at få afviklet både
træning, spil på par 3 banen, regelundervisning og hele resten af programmet.
Der har været tilmeldt 95 prøvemedlemmer i 2021, hvoraf 15 aldrig mødte op.
Heldigvis fordelte de sig på en måde, så vi alle kunne følge med og nå rundt om alle.
Der var, som altid, nogle der faldt fra. Der var nogle der ikke følte sig klar, de tager en tur mere, så de bliver
hurtigt klar i 2022. Og så var der en herligt stor gruppe på 61 nye medlemmer, der er endt op med at melde
sig ind i REE golfklub.
Et resultat vi er godt tilfredse med, i de rammer og med de hjælpere vi havde.
/Styregruppen for Klub 37

Banekontrollen
Banekontrollen har fungeret godt med den bemanding, som vi har til rådighed. Vi er for nuværende 4
medlemmer, der kører. Herudover er bestyrelsen samt et medlem på deltid spillende banekontrollanter.
Dette ser ud til at fungere.
Vi er meget taknemmelige for, at Banekontrollen har fået sin "egen" buggy at køre i efter kl. 11.00.
Vores opgaver har ikke været de store og der har ikke været nogen "kedelige" episoder. Det meste går på
at forklare, hvorfor der er ventetid, at gøre opmærksom på at der skal rettes nedslags-mærker op, at
buggys ikke må køre på forgreen, at man på hul 14 går op på vejen, inden der slås ud, (i denne sæson se i
gadespejlene) og sidst men ikke mindst, at vejlede og hjælpe vores mange greenfee spillere til at få en god
oplevelse, så de vender tilbage!
/Ebbe Wiberg

Juniorafdelingen
31 juniorer pr. oktober 2021
Der er i 2021 en mindre afgang af juniorer indmeldt i klubben, dette er stadig en konsekvens af
corona.
Corona har haft medvirkende til at par 3 turneringer delvist har været aflyst, men der er stor opbakning for
at de bliver genetableret og afholdes igen.
Der har været deltaget i D-tour turneringer, med flotte resultater samt finaleplads, hvor distriktet vandt.
Der har været en flot deltagelse til træningen gennem hele sæsonen, tilbudet med simulator og ekstra
træning med Jon er noget der er taget godt i mod, og vi håber at dette kan fastholde en del af juniorerne.
Sidste sæson kunne det konstateres af der var mange der blev og fik en meget bedre start på den nye
sæson grundet spil og træning, sammenholdet på de juniorer som deltog over vinteren, har fået et bedre
fællesskab og sammenhold.
Det har igen været et specielt år, trods bedre forhold og restriktioner, men et positivt år for juniorerne.
Vi ser frem til en ny sæson med forhåbentlig meget lidt corona, så vi kan få gang i de fælles aktiviteter og
sammenhold som der arbejdes på, så vi kan få en bedre junior afdeling.
/Michael Andersen

Baneudvalget
Arbejdet i baneudvalget kom i gang igen efter Corona-restriktionerne og der blev gennemført 4 møder i
2021 med det første i maj måned.
Vores mangeårige chefgreenkeeper, Joe, takkede af på bedste vis og afleverede en fantastisk bane og stab
til vores nye chefgreenkeeper, Ole Nielsen.
Da Ole jo heldigvis har masser af erfaring og har været hos os længe, medførte skiftet ikke nogen nedgang i
banens fine stand og pleje, tværtimod. Ny leder, nye impulser og energi gav endnu mere fremdrift i
greenkeepergården så banen kan udvikle sig endnu bedre end vi har været vant til.
I 2021 blev vores bedagede pumper og system til vanding af banen endelig udskiftet. Det betyder at vi kan
holde banen kørende hele sommeren. Der mangler nu blot en bedre og mere stabil vandtilførsel til vores
vandreservoir langs teestedet på hul 1 så der er noget at pumpe op og vande med. Det har Ole selvfølgelig
også en plan for.
Vi har diskuteret faren for at ramme cyklister og gående (samt biler, naturligvis) på vejen langs hul 14. Frem
for strenge restriktioner om at gå/kravle op på vejen og holde udkik er vi nu enedes om at afprøve to spejle
som vil vise vejen fra begge sider. De er sat i midten af det midterste tee-sted, da der er mest frit herfra og
der ikke umiddelbart er en trappe op til vejen herfra.
2021 blev også året, hvor vi skulle nyde en del roughområder blev klippet ned, så boldene kunne findes.
Det ser ud til at være så god en idé, at vi også fastholder det mellem hul 4 og 5. Greenkeeperne har så i
vinterens løb fundet nogle egnede træer rundt omkring på banen og har plantet området til med disse.
Hermed blev der heller ikke afholdt et træ-sponsorprojekt 2021. De to tidligere træprojekter blev endeligt
færdige og 7 udgåede træer fra 2020 blev udskiftet og alle skulle nu endelig have fået sponsor-skilte på.

Da banen jo er gået fra farvede tee-markeringer til tal og der i øvrigt er foretaget en del ændringer over de
sidste par år, blev der lavet nye, flotte info-tavler til de fleste tee-steder. Der mangler dog stadig nogle
stykker, som vil blive lavet senere.
I 2021 var vores bane vært for afholdelsen af finaleweekenden for DGU’s holdturnering for seniorer m.v.
Det betød bl.a. en del besøg og kommentarer fra kloge hoveder fra DGU om forbedringer og justeringer af
banen.
Derfor har vi rettet en del af markeringspælene ind og justeret lidt på nogle af dem. Mest
bemærkelsesværdigt er det nok, at de hvide pæle mellem hul 1 og 11 blev drøftet intenst og godkendt som
de er udført og tegnet i baneguiden. Stier og broer over røde strafområder er nu tydeligere markeret som
værende en del af rødt strafområde – for det er de. Arrangementet afstedkom selvfølgelig også en masse
ros for banen og vores faciliteter i øvrigt.
Vores bane fik også besøg af DGU rating-folk, som ratede bane en anelse lettere end hidtil. Samtidig kom
der også forslag om at ændre på de enkelte hullers sværhedsgrad, indeks. Det betyder at der er et større
arbejde i gang, så vi får en ny indeksering af banen, som er baseret på rigtig mange indrapporterede scores
på banen. Dette skulle gerne give os et nyt scorekort til sæsonstart og så skal infotavler osv. jo også ændres
til det nye indeks.
Takket være en lang række frivillige blev der igen i 2021 lavet nogle vigtige forbedringer, selvom der ikke
blev afholdt frivillige arbejdsdage i efteråret. Vi fik bl.a. istandsat starterhuset ved hul 1 og så fik vi bygget
et garageanlæg til buggyer langs greenkeepergården, som i øvrigt blev flot istandsat med nye brædder
udvendigt af vores baneejer.
Der arbejdes nu fremadrettet med en samlet projektplan for banen og faciliteterne, som greenkeeperne og
klubbens vicevært, Ib, kan forholde sig til og tilrettelægge arbejdet efter. Planen opdateres løbende af
baneudvalget og afstemmes i forhold til budgetter, samt bestyrelsens ønsker og godkendelser i øvrigt.
Tre vigtige projekter, ny pusleplads efter hul 18, lys på puttinggreen og forbedret luftkvalitet i
simulatorrummet blev desværre ikke gennemført, som ellers ønsket. Det håber vi at kunne få rådet bod på i
2022.
/Peter Thrige Andersen

