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Velkommen til Liz og Jan i Café Pibe Mølle 
Det er med glæde og spænding, at vi nu endelig, lørdag 
den 2. april, kan genåbne Café Pibe Mølle i forbindelse 
med Royal Unibrews Åbningsturnering.  
 
Vores nye bestyrerpar Liz og Jan Falstrøm har arbejdet 
nat og dag for at få køkken og barområder renoveret og 
gjort klar til, at vi nu endelig kan åbne.  
 
Presset har været stort, idet Liz og Jan jo kom ind på et 
sent ”afbud” hen i januar/februar ifm, at de ellers 
tiltænkte nye forpagtere måtte smide opgaven grundet 
for anstrengt Corona-ramt økonomi.  
 

Ikke alene en sen ankomst for Liz og Jan, men også et fortsat ansvar for forpagtningen nede i 
Lillerød Hallerne, hvor de har haft forpagtningen de seneste godt 20 år, og faktisk har arrange-
menter lige til 1. april!  
 
Men fra 2. april vil fokus være hos os. Og det glæder vi os til ☺ 
 
En sidegevinst til al kissejawet er, at alkoholbevillingen mod forventning ikke når frem til Åbnings-
turneringen 2. april, så vi ender med ikke alene at sørge for gratis sandwich, men også gratis 
drikkevarer (øl og vand) til deltagerne…………julen varer jo som bekendt lige til påske ☺. 
 
Planen er, at vi alle kan byde Liz og Jan rigtig velkommen i forbindelse med en 
velkomstreception, som vi planlægger senere i april. Her vil vi få lejlighed til at 
prøvesmage på store dele af det daglige menukort, og der vil også være noget 
at læske sig med – men mere om det inden længe! 
 
 

Stor tak til alle som hjalp til Frivillig arbejdsdag 

På en lidt kølig lørdag morgen mødte ca. 30 medlemmer op for at hjælpe med den sidste 
forårsklargøring. 

 
Og som det fremgår af billederne var der gang i riverne på hele banen, og der blev repareret turf 
huller og top dresset på fairways. Ved Driving range der blev sorteret rangebolde, og ved tee-
steder, stakit og andre steder blev der ryddet for ukrudt. 
 
Der blev traditionen tro sluttet af med grillpøser og lidt velfortjente drikkevarer. 
  
 
 



Når vi nu er ved banen, så kan vi også præsentere vores nye greenkeeper, 
Jimmy Christensen. Han er 53 år og oprindeligt uddannet elektriker, og har 
været ansat i Helsingør Golf Club som greenkeeper i 27 år.  
 
Velkommen til Jimmy. 
 

 
 
Der er allerede mange, som har spillet banen med de nye index og 
konverteringstabeller, og vi arbejder fortsat på at få de sidste info-skilte 
på tee 41 og 59 på plads. 
 
Den aktuelle pin-placering kan ses via den digitale – og gratis – 
baneguide på GLFR. 
 

Som mange har bemærket er der opsat ca. 50 stærekasser på banen – nu mangler vi bare, at 
stærene også opdager det. 
 
 

Buggy-kørsel på banen 
I forbindelse med Åbningsturneringen vil det være muligt at køre buggy, 
men efter turneringen er buggy-kørsel ikke tilladt før det annonceres igen. 
 
 

Tematræning 
Vi kan igen i år tilbyde gratis Tematræning til vores medlemmer fra april til og med august. Du kan 
dog kun deltage i alt 4 gange, og for at få det optimale udbytte, bør du fordele dine træningstimer 
over en periode, så du har mulighed for at selvtræne inden den næste Tematræning. 
Der er åbnet for tilmelding på https://landstrom.123booking.dk/#/login 
 
 

Klubmesterskab i Hulspil og SommerMatchen er åben for tilmelding 
Har du lyst til at prøve kræfter med hulspil, så læs her.  

 
I Golfbox kan du læse mere om Klubmesterskabet i Hulspil for damer 
og herrer samt de to seniorrækker – maks. hcp 24,9. 
Desuden kan du deltage i SommerMatchen i en mix-række for både 
damer og herrer med hcp op 48,0, hvor der spilles med 7/8 hcp. 
 
Det er løbende turneringer med start den 1. maj og sidste spilledato 
den 11. september. 

 
 

Lancering af ny medlemsfordel i REE Golfklub 
DGU har intention om, at juniorer kan spille gratis på alle baner, og det støtter REE Golfklub ved at 
være med i Junior Greenfee aftalen for vores greenfee gæster.  
 
Yderligere lancerer vi nu en ekstra medlemsfordel, således vores Fuldtids- og Flex-Hverdags-
medlemmer (Senior) gratis kan tage en familierelateret junior – med anden hjemmeklub end REE 
Golfklub – med på nogle runder på REE GOLF. 
 
Læs mere om denne nye medlemsfordel på: 
https://reegolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/03/JuniorREEaftale.pdf 
 
 

Husk ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen finder sted i klublokalet over Caféen, torsdag den 31. marts kl. 19:00.  
Læs dagsorden og beretninger på hjemmesiden under Klubben/Bestyrelsen. 

 

https://landstrom.123booking.dk/#/login
https://reegolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/03/JuniorREEaftale.pdf


Kend din Hjertestarter 
REE Golfklub har en hjertestarter – og onsdag den 6. april kl. 9 – 11 samt 
fredag den 29. april kl. 14 – 16, kommer Nordkystens Livredningstjeneste og 
på et par timer giver en kort teoretisk gennemgang af hjertestarteren samt 
algoritmen for førstehjælp.  
 
Der er begrænsede pladser, så tilmelding er efter ”først til mølle” princippet.  
Tilmelding senest den 31. marts til mette@reegolfklub.dk 
 
Hvis du ikke kan deltage i et af ovennævnte kurser, så er her er link til, 
hvordan man bruger en hjertestarter: 
https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/saadan-bruger-du-en-hjertestarter 

 
 
Med venlig hilsen, og ønske om god golf, og nu snart igen med hul 19 åbent ☺ 
 
Kjeld Birch, Formand 
 
 
 

 
 
”Golfers For Ukraine” er startet af UNICEF og støttes bl.a. DP World Tour, R&A, 
PGA, LPGA og LET. Golfere fra hele verden har pt doneret mere end 750.000USD. 
https://golfersforukraine.com 
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