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Café Pibe Mølle – Velkomstreception – 26. august
Som vi alle har bemærket, er der nu god gang i Caféen, ølhanerne
bruges flittigt, og der langes god mad over bardisken.
Hvor har vi dog glædet os til, at vi nåede så langt ☺.
Som tidligere annonceret skal det fejres med en Åbningsreception.
Datoen ligger nu fast: Fredag den 26. august fra kl. 16-18.
Ud over mere formelt at få taget vores forpagterpar i øjesyn, så bliver
der mulighed for at hilse på noget af det øvrige personale. der efter
behov er tilknyttet Caféen.
Og ikke mindst bliver der lejlighed til at prøvesmage nogle af de retter, Liz tryller frem i det fint
renoverede køkken, og der suppleres med lidt godt at drikke til.
Åbningstider i Caféens køkken frem til 30. september
Mandag – torsdag
Fredag
Lørdag og søndag

kl. 11:00 – 21:00
kl. 11:00 – 19:00
kl. 11:00 – 18:00

Fredag, weekender og helligdage er lukketid for udskænkning afhængigt af, hvor mange gæster
der er. Husk altid at det er en stor hjælp, hvis du, inden du slår ud, giver besked til køkkenet, om
du ønsker at spise efter en sen runde.

Ekstraordinær generalforsamling i REE Golfklub,
tirsdag den 9. august kl. 19:00
I forlængelse af seneste generalforsamling, hvor behovet for renovering af simulatorrummet og
teknologi blev diskuteret, indkalder bestyrelsen nu til ekstraordinær generalforsamling i lokalet over
restauranten. Dette sker, som det blev lovet på den ordinære generalforsamling, for formelt at få
en ny generalforsamlings godkendelse til at iværksætte dette forholdsvis dyre renoveringsprojekt.
Baggrund
Vores simulatorrum og teknologi er 10 år gammel. Vi har de senere år set stagnation/reduktion i
interessen for at bruge vores simulatorer. Med fald i indtægt til følge.
Klubben har en væsentlig indtægtskilde via simulatorrummet. I 2022 budgetteres med en indtægt på 120.000
kr. Hvis denne indtægt ikke skal reduceres forholdsvis
hurtigt, kræver det, at vi opgraderer rum og teknologi.
En opgradering der til gengæld vil øge indtægten ganske
pænt.
En opgradering til TrackMan teknologien, skift af lærreder
og bagtæpper og ventilering af rummet vil løbe op i en
udgift på omkring 500.000 kr. Klubben har aktuelt en
egenkapital på 833.000 kr., som tillader – med

generalforsamlings godkendelse – at bruge de ca. 500.000 kr. til opgradering af simulatorrummet.
Dertil kommer at klubbens aktuelle økonomi i 2022 tegner bedre end budgetteret.
Investeringen budgetteres at være tjent hjem på ca. 5 år, derefter er forventningen, at klubbens
årlige indtægt fra simulatorrummet varigt vil være forbedret med mere end 80.000 kr. årligt. Dette
holdt op i mod scenariet, hvor vi ikke gør noget, og vil se faldende indtægt.
Bestyrelsen håber. at der kommer pænt mange medlemmer til denne ekstraordinære generalforsamling, for at kunne få baggrund og argumentation for projektet uddybet, og stillet de
nødvendige spørgsmål. Alternativet er, at man kan stemme ved fuldmagt, hvis man er forhindret i
fremmøde.

Vi tilbyder nu en gratis prøvetime,
- hvor man kan møde nogle fra teamet
- prøve at slå til en golfbold
- tale med nogle af de andre deltagere
- og få indtryk af om det er noget, som man kunne have lyst til at lære
rigtigt
Inviter jeres nabo eller venner til dette fine tilbud.
Læs mere på hjemmesiden: https://reegolfklub.dk/proevetimer/

Nyt fra Turneringsudvalget
Så er det sommerferietid, men der fortsat åben for tilmeldinger til de resterende turneringer.
Slagspil, E. Mortensen & Søn, lørdag den 6. august
Sidste chance for at teste formen i en ren slagspilturnering
inden Klubmesterskaberne.

Landströms Sommerturnering, lørdag den 20. august
Der er lagt op til en holdturnering – Four ball-Best ball – hvor
du sammen med en spillepartner kan vinde flotte præmier fra
Shoppen.

Ryder Cup, lørdag den 27. og søndag den 28. august
Kom og spil med, når det Røde og det Blå hold tørner sammen i Ryder Cup formatet,
hvor det Blå hold er forsvarende mestre.

STARK’s Efterårsturnering, søndag den 4. september
Stableford-holdturnering, hvor de bedste tre scorer på hver hul
tæller til holdets samlede resultat.

Klubmesterskaber i slagspil, lørdag den 17. og søndag den 18. september
Der spilles slagspil fra scratch i både Dame-, Herre-, Seniordame- og Seniorherrerækker.

Greenkeepernes Hævn, søndag den 16. oktober
Her er alle muligheder for overraskelser, når greenkeeperne sætter banen op på
en meget spændende og alternativ måde.

Kig ind på Golfbox, hvor du kan læse mere og tilmelde dig til turneringerne.
De bedste hilsner med ønsket om god sommergolf
Turneringsudvalget

Vores tre tilmeldte hold i Regionsgolfen gør det rigtigt godt.
To af disse hold er efter de indledende spil nu kommet med i slutspillet. Her er
en rapport fra Søren Andersen, som også kan læses på hjemmesiden:
https://reegolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/06/status-juni-region2022-1.pdf

I Danmarksturneringen har vi haft to hold med i Senior- og Veteranrækkerne,
som har kæmpet bravt. Det har været lige ved og næsten, men desværre ikke
nok, til at kæmpe med i slutspillet.
Lars Brohammer og Henning Olsen har lavet en rapport, som ligeledes kan
læses på hjemmesiden:
https://reegolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/07/Danmarksturneringen-2022status.pdf

Ferie i sekretariatet
Sekretariatet holder sommerferie frem til og med 31. juli.
Har du brug for at booke buggy/scooter, henvises til Shoppen på telefon 4879 5655-1
Ved henvendelser, der ikke kan vente, til vi er tilbage igen - kontakt
bogholderi@reegolfklub.dk

Med venlig hilsen og ønsket om godt sommervejr til god golf her og andre spændende steder
Kjeld Birch, Formand

