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Nyt om Caféen
Så skete det endelig – Caféen åbnede med Liz og Jan i spidsen den 2. april. Men de har stadig
deres gamle forpagtning i Lillerød, og ind til den er afviklet juni, vil menuen hovedsagelig bestå af
smørrebrød, Clubsandwich og baneboller.
Derud over vil der være dagens ret de dage, der er mange spillere på banen.
Velkomstreception for Liz og Jan vil blive afholdt den 12. maj kl. 16 – 18.

De korte nyheder
Ferielukket i Sekretariatet
Sekretariatet holder ferielukket fra og med den 19. april til og med 22. april. Henvendelser der ikke
kan vente, til der åbnes igen den 25. april, kan der rettes til bogholderi@reegolfklub.dk

Lokalregel om lejeforbedring
Den midlertidige lokalregel om lejeforbedring gælder fortsat lidt endnu.
”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 lempelsesområdet.”
Læs nærmere på vores hjemmeside: https://reegolfklub.dk/vinterregler/

Banen
Nu er sæsonen startet for alvor – Husk at lægge tørv på plads, rive i bunkerne, rette nedslagsmærker op og lægge affald i affaldsbeholderne, så alle får en god runde på REE GOLF.

Bagmærker
Bagmærker er klar til afhentning i Shoppen. Bagmærker til medlemmer, der er
indmeldt efter den 15. marts, er endnu ikke klar, men der vil blive udleveret et
midlertidigt bagmærke ved henvendelse til Sekretariatet.

Kend din Hjertestarter
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig til ”Kend din hjertestarter” kursus den 29. april, kl. 14 - 16,
og fristen for tilmelding til mette@reegolfklub.dk er den 25. april.

Medlemsfordele i REE Golfklub
Som medlem af REE Golfklub har du mange fordele, herunder vores
fritspilaftaler med 8 andre golfbaner rundt om i Danmark.
Dette gælder dog kun for fultidsmedlemmer. Læs betingelserne på
vores hjemmeside: https://reegolfklub.dk/fritspilsaftaler/

Gratis Tematræning
Endnu en medlemsfordel – tilmelding til Tematræning sker på:
https://landstrom.123booking.dk/#/login

Onsdagsmatchen
Så starter vi Onsdagsmatchen igen med første runde den 20. april, se mere her:
https://reegolfklub.dk/onsdagsmatchen/

Klubmesterskab i Hulspil, SommerMatchen og Penka’s Forårsturnernig
Der er åben for tilmelding til turneringerne på Golfbox.

Med venlig hilsen og ønsket om god påskegolf
Kjeld Birch, Formand

