
Bygherre: Juelsminde Golfklub 
Byggesag: Arbejdsdag 21.03.2020 – og efterfølgende opgaver 
Emne: Opgavebeskrivelse 
 
AD HOC/BYGGEUDVALG 
HoldCaptain Ole Bell, ob@ojas.dk – Tlf: 4034 8613 

• Etablering af overdækning ved boldautomat (tidsterminer aftales senere) 
• Etablering af værn i opholdszonen ved pumpehuset ved hul 3/4, og etablering af ny 

gulvbelægning (tidsterminer aftales) 
Se vedhæftede holdsammensætning længere nede i dokumentet 
 
 
BANEN 
Holdcaptain Mads Høgh, madshogh85@gmail.com – Tlf.: 2829 3755 

• Opgaverne fastlægges på dagen. 
Se vedhæftede holdsammensætning længere nede i dokumentet 
 
 
5 SMÅ SKURE I TERRÆN 
HoldCaptain Ole Bell, ob@ojas.dk - 40348613 

• Skuret ved hul ¾ - værn og gulvbelægning fjernes. Der skal efterfølgende etableres et rio-
net under gulvet, etableres flisebelægning som gulv og værn retableres. Der monteres nyt 
lynafleder-anlæg med en kobberledning rundt om skuret, og nye spyd med forbindelse til 
eksisterende aluminiums kabel, rionettet og kobberledning. 

• Skuret ved hul 5/6 – ingen aktivitet. Der etableres efterfølgende en ny placering af skuret 
med rionet, flisebelægning som gulv, skuret flyttes og lynafleder-anlæg etableres. 

• Skuret ved hul 12/13 – ingen aktivitet. Der etableres efterfølgende en ny placering af 
skuret med rionet, flisebelægning som gulv, skuret flyttes og lynafleder-anlæg etableres. 

• Skuret ved hul 15/16 - ingen aktivitet. Der etableres efterfølgende en ny placering af 
skuret med rionet, flisebelægning som gulv, skuret flyttes og lynafleder-anlæg etableres. 

• Skur ved hul 10 – rengøring og fjernelse af ukrudt mv. 
Se vedhæftede holdsammensætning længere nede i dokumentet 
 
KLUBHUS / VINDUESPOLERING 
HoldCaptain Gitte Herold, herold@os.dk – Tlf.: 2283 3737 
HoldCaptain Inge Ravn Madsen, 75693559@profibermail.dk – Tlf.: 7569 3559 
Oprydning/fejning af belagte arealer og fjernelse af ukrudt, herunder også indkørsel og telt. 
Opsætning af borde og bænke på terrasser. 
Fjernelse af ukrudt i arealer med ral, tæt på bygning – herunder også i bedet ved    indgangssiden 
og i hækken over mod samlingspladsen. 
På p-pladsen skal der luges for ukrudt i hækken mellem de to halvdele 

 Oprydning/rengøring af golfgade. 
 Kantskæring af græs mellem putting-green og terrassen. 
 Plantning af blomster 
 Rensning af tagrender 
 Oprydning i fyrrum og affaldsplads 
 Oprydning i depot 
 Vask af vinduer ude og inde 

 
Der skal algebehandles på betonsøjlerne/ankeret ved indkørslen 
Se vedhæftede holdsammensætning længere nede i dokumentet 
 



 
 
LOCKERRUM 
HoldCaptain Ole Karlsen, karlsen 2334@gmail.com – Tlf.: 2929 2334 
 
Oprydning og rengøring af belagte arealer 

• Fjernelse af ukrudt i arealer med ral, tæt på bygning 
• Rensning af tagrender 
• Oprydning indvendigt i lockerrummet, inclusive hjørnerne og ikke låste rum 
• Reparation af lameller i dørene 
• Opretning af stopklods for dør til øl-depot. 

Se vedhæftede holdsammensætning 
 
SKILTE 
HoldCaptain Niels Ove Nielsen, elgani@hotmail.com – Tlf.: 4033 4674 
rengøring/vask af skilte på tee-stederne efter behov 
NB! : ingen aktivitet på arbejdsdagen der kommer nye skilte til sæsonstart. 
 
Se vedhæftede holdsammensætning længere nede i dokumentet 
HUSK koste, river, kantklippere, hakkejern mv – og husk at mærke jeres remedier, så de kommer 
med hjem igen. En trailer eller to kunne vi nok også bruge. Ifør jer praktisk tøj, handsker og fodtøj 
(husk skiftesko til indendørs brug), og måske lidt regntøj – vejret har det jo med at drille lidt. 
 
Facilitetsudvalget 10.03.2020 



5 SMÅ SKURE I TERRÆN 21.03.2020

HoldCaptain
Ole Bell, ob@ojas.dk - 40348613
Holdet til frivillig hjælp:

klubnr. Navn Mail Tlf.
4637 Ole Bell ob@ojas.dk 40348613
5918 Hardy Nielsen hardynielsen@live.dk 21293996
6120 Anders Madsen post@medana-as.dk 20114041
5837 Knud Erik Andersen valmuevej@profibermail.dk

 

Aktiviteter:
Rengøring af skure ved hul 10,  3/4, hul 5/6, hul 12/13 og hul 15/16
rensning/kontrol af tagrende
Fjernelse af spindelvæv
Fjerne svalereder og efterladenskader efter disse

Udførelsesterminer:
efter behov

mailto:ob@ojas.dk
mailto:hardynielsen@live.dk
mailto:post@medana-as.dk
mailto:valmuevej@profibermail.dk


AD HOC/BYGGEUDVALG 21.03.2020

HoldCaptain
Ole Bell, ob@ojas.dk - 40348613
Holdet til frivillig hjælp:

klubnr. Navn Mail Tlf.
4477 Knud Mikkelsen kk.mikkel@live.dk 40236009
5706 Bjarne Nymand bnymand@jafnet.dk 24597106
4637 Ole Bell ob@ojas.dk 40348613
4764 John Villumsen 27@stofanet.dk

Henning Johansen

Aktiviteter:
forefaldene projektopgaver

mailto:kk.mikkel@live.dk
mailto:bnymand@jafnet.dk
mailto:ob@ojas.dk
mailto:27@stofanet.dk


BANEN 21.03.2020

HoldCaptain
Mads Høgh, madshogh85@gmail.com - 28293755
Holdet til frivillig hjælp:

klubnr. Navn Mail Tlf.
5987 Verner Rasmussen bvr@post11.tele.dk 23718718
5722 Henning Bundgaard hengaard50@mail.dk 22589180

john Jensen
5363 Christian Rye ce_rye@yahoo.com 51897781
5610 Kresten Andersen bollermoelle@mail.com 26171451
4411 Jens Stenhøj jsj@forstmiljoe.dk 40261172
5592 Kim Laursen kim.laursen@profibermail.dk 60392739
4477 Knud Mikkelsen kk.mikkel@live.dk 40236009
5711 Jens Nielsen jnielsen.syd24@gmail.com 60172783
5837 Knud E. Andersen valmuevej@profibermail.dk 21978020
5581 Ole Hauritz bentehauritz@gmail.com 28406244
3742 Niels J. Blaabjerg njb@worldonline.dk 42657500
5713 Jørn Poulsen herold@os.dk 60147737

ad hoc arbejde Frode Ole Rasmussen
Carsten Nielsen
Henrik Simonsen
Michael Brock
Karsten Kaas
Jan Juul madsen
Ole Røjgaard

Aktiviteter:
klipning ved klubhus, håndtering af affald fra skraldespande ved tee-stederne,
busk rydning, rivning i bunkere, bekæmpelse af bjørneklo, beskæring af træer og
buske, fældning af træer og andre opgaver efter aftale med green-keeperne.

Udførelsesterminer:
i hold på ugebasis og efter behov/aftale

mailto:bvr@post11.tele.dk
mailto:hengaard50@mail.dk
mailto:ce_rye@yahoo.com
mailto:bollermoelle@mail.com
mailto:jsj@forstmiljoe.dk
mailto:kim.laursen@profibermail.dk
mailto:kk.mikkel@live.dk
mailto:jnielsen.syd24@gmail.com
mailto:valmuevej@profibermail.dk
mailto:bentehauritz@gmail.com
mailto:njb@worldonline.dk
mailto:herold@os.dk


KLUBHUS 21.03.2020

HoldCaptain
Gitte Herold, herold@os.dk - 22833737
Holdet til frivillig hjælp:

klubnr. Navn Mail Tlf.
Kirsten Nielsen kinida@stofanet.dk 41573796

5986 Birgit Rasmussen birgitogverner@gmail.com 28569692
4931 Mette Skaanild mts@skaanild.dk 21637770
5714 Gitte Herold herold@os.dk 22833737

Aase Høj Nielsen betteh@mail1.stofanet.dk 40553883
Sonja Høj Nielsen sonkat@stofanet.dk 22413933

4675 Lone Gadeberg lone.gadeberg@gmail.com 75690969
5711 Jens Nielsen jnielsen.syd24@gmail.com 60172783
5712 Mona Bente Winther pukmbwn@gmail.com 20155567
5254 Freddy Frederiksen 75693743@jafnet.dk 53297562
1351 Grethe Frederiksen 75693743@jafnet.dk 71707748

Liselotte Hillestrøm liselottehillestroem@hedensted.dk 30383237

Aktiviteter:
oprydning på og fejning af belagte arealer omkring klubhuset, fejning af indkørsel, op-
rydning/fejning i teltet, fjern           af ukrudt i arealer med ral tæt på klubhuset
oprydning i golfgade og omklædningsrum, pasning af blomster, kontrol/rensning af tag-
rende, oprydning i fyrrum og affaldsplads, oprydning i depot, holde orden på borde og
stole på terasserne og i teltet

Udførelsesterminer:
i hold på uge basis

mailto:kinida@stofanet.dk
mailto:birgitogverner@gmail.com
mailto:mts@skaanild.dk
mailto:herold@os.dk
mailto:betteh@mail1.stofanet.dk
mailto:sonkat@stofanet.dk
mailto:lone.gadeberg@gmail.com
mailto:jnielsen.syd24@gmail.com
mailto:pukmbwn@gmail.com
mailto:75693743@jafnet.dk
mailto:75693743@jafnet.dk
mailto:liselottehillestroem@hedensted.dk


LOCKERRUM 21.03.2020

HoldCaptain
Ole Karlsen, karlsen 2334@gmail.com - 29292334
Holdet til frivillig hjælp:

klubnr. Navn Mail Tlf.

5775 Ole Karlsen karlsen2334@gmail.com 29292334
5992 John Ward info@drawbridge.dk 29935646
5968 Kent Boesen kent@kentboesen.dk 30742801
5581 Ole Hauritz bentehauritz@gmail.com 28406244
5128 Ejlif Hedegaard ejlif.hedegaard@stofanet.dk 28834759

aktiviteter:
               Oprydning på og rengøring af belagte arealer, fjernelse af ukrudt i arealer 

med ral tæt på bygning, rensning/kontrol af tagrender, oprydning indvendigt i 
lockerrummet, reparation/kontrol af lameller i dørene, tjekke forholdene

               omkring vaskeplads og rekvirere tømning hvis der er behov

Udførelsesterminer:
               i hold på ugebasis

mailto:karlsen2334@gmail.com
mailto:info@drawbridge.dk
mailto:kent@kentboesen.dk
mailto:bentehauritz@gmail.com
mailto:ejlif.hedegaard@stofanet.dk


           



SKILTE 21.03.2020

HoldCaptain
Niels Ove Nielsen, elgani@hotmail.com - 40334674
Holdet til frivillig hjælp:

klubnr. Navn Mail Tlf.
5544 Niels Ove Nielsen elgani@hotmail.com 40334674
6132 Chris Naughton chris@abton.dk 28553103

Aktiviteter:
rengørelse/vask af skilte på tee-stederne

Udførelsesterminer:
efter behov

mailto:elgani@hotmail.com
mailto:chris@abton.dk


VINDUESPUDSNING 21.03.2020

HoldCaptain
Inge Ravn Madsen, 75693559@profibermail.dk - 75693559
Holdet til frivillig hjælp:

klubnr. Navn Mail Tlf.
5095 Vita Mikkelsen npm@profibermail.dk 61279800
4074 Birgit Jensen carlemil.jensen@mail.dk 51820531
6128 Anne marie Hansen annamariehansen@dadlnet.dk 22743952
4958 Lis Juhl lis.juhl@gmail.com 61682295
5425 Arne Møller arne.lissi@outlook.dk 20275444
5382 Henning Dithlevsen heidi.dithlevsen@stofanet.dk 41121050
4069 Anna Thisgaard jtg@mail.tele.dk 29704449
4068 Jørgen Thisgaard jtg@mail.tele.dk 60388619
4428 Birgit Bell birgitbell@stofanet.dk 51218573
6159 Charlotte Johansen ch@jafnet.dk 20613987
5253 André Pedersen andre-dalsgaard@pedersen.mail.dk 40284419
5565 Bente Hauritz bentehauritz@gmail.com 40375492
6121 Jette madsen jm@medana-as.dk 40304011

inge Ravn Madsen 75693559@profibermail.dk 75693559

Aktiviteter:
Vinduespudsning indvendigt og udvendigt

Udførelsesterminer:
i hold hver 14.dag eller efter behov

mailto:npm@profibermail.dk
mailto:carlemil.jensen@mail.dk
mailto:annamariehansen@dadlnet.dk
mailto:lis.juhl@gmail.com
mailto:arne.lissi@outlook.dk
mailto:heidi.dithlevsen@stofanet.dk
mailto:jtg@mail.tele.dk
mailto:jtg@mail.tele.dk
mailto:birgitbell@stofanet.dk
mailto:ch@jafnet.dk
mailto:andre-dalsgaard@pedersen.mail.dk
mailto:bentehauritz@gmail.com
mailto:jm@medana-as.dk
mailto:75693559@profibermail.dk
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