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Café Pibe Mølle – reception udsat 
 
Vi har tidligere annonceret, at vi ville byde vores nye Café-værter Liz og 
Jan Falstrøm velkommen med en reception torsdag den 12. maj. 
 
Men det må vi desværre udsætte, indtil alle formalia er på plads, og i 
mellemtiden håber vi, at I vil benytte jer af den gode mad fra menukortet. 
 
Vi vender tilbage med information om åbningsreceptionen senere. 
 
  

 
 

Åbent Hus på REE GOLF 
Vi vil gerne opfordre alle vores medlemmer til at invitere 

naboer, venner og bekendte til at komme forbi klubben til 

Åbent Hus, som vi afholder lørdag den 21. maj.  
 
Man kan også henvende sig direkte til Sekretariatet for at 
blive Prøvemedlem. Læs mere her: 
https://reegolfklub.dk/aabent-hus-ree-golfklub/ 
 
 
 

Banenyt 
Da græsset endelig er ved at blive grønt, er den midlertidige lokalregel om lejeforbedring ophævet 
gældende fra mandag den 9. maj. 
 
 
Ebbe Wiberg, vores venlige og ihærdige Teamleder for Banekontrollen mangler din hjælp 
 
"Kunne det ikke være dejligt at køre rundt i en buggy, ganske 
gratis, og besigtige hele vores dejlige golfbane og nyde den 
skønne natur. På golfbanen vil du møde hyggelige medlemmer 
og glade greenfee spillere. Du skal blot spørge, om alt er som det 
skal være. Som sidegevinst har du altid fri i weekenden. " 
 
Er dette noget for dig, så kontakt mig venligst på e-mail:  
e-w@outlook.dk  Der vil blive arrangeret en "prøvekørsel" og 
fortalt lidt mere om, hvad opgaven går ud på! 
 
 
 

 
Nu gælder det om at finde de lyserøde og pink poloer frem fra skuffer 
og skabe – også for klubbens herrer – så alle er klar den 11. juni. 
Læs mere her: https://reegolfklub.dk/pink-cup-11-juni/ 

Nyt fra Turneringsudvalget 
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Husk at årets Fødselsdagsturnering har Lydinge Resort som hovedsponsor, og 
du kan vinde et ophold med overnatning, morgenmad og greenfee på Lydinge 
Resort, som ligger kun 10 minutters kørsel øst for Helsingborg.   

 

Som noget helt nyt i denne holdturnering får alle deltagerne mulighed for frit valg af tee ☺ 
 
 

 
 På utallige opfordringer arrangerer vi også i år REE GOLF’s Ryder Cup. Det sker den 
27. & 28. august, og Casper Andreasen og Carsten Qvist har igen lovet at fyre godt op 
under deltagerne som holdkaptajner for hhv. det Blå og det Røde hold – så glæd jer til 
en festlig turnering. 
 

  
 
Husk også Penka’s Forårsturnering, lørdag den 29. maj. Som altid kan du 
læse mere om klubturneringerne på Golfbox, hvor du også skal tilmelde dig. 

 
 
 

Med venlig hilsen og ønsket om god forårsgolf ☺ 

Kjeld Birch, Formand 

 

 
 

 
 


