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NYT FRA BESTYRELSEN 
 

Juelsminde 10-12-2020 

 
GENERALFORSAMLING 
 
Mandag den 7. december fik vi afviklet årets generalforsamling, som i år blev afholdt på Hotel Juelsminde 
Strand pga. Codvid-19 situationen. Se referatet på klubbens hjemmeside. 
 
Den tidligere formand Bjarne Hessel og bestyrelsesmedlem Ole Bell var på valg. Ingen af dem ønskede 
genvalg. Til bestyrelsen blev i stedet valgt Karsten Glyngø og Anders Høgel, som begge hidtil har været 
suppleanter i bestyrelsen. Nye Suppleanter er Berit List Lassen og Christina Hagh. 
 
En stor tak skal lyde til Bjarne og Ole for den indsats de har ydet for klubben via deres bestyrelsesarbejde. 
Det har været meget værdsat og vi er glade for, at I begge har tilkendegivet, at I også i fremtiden vil hjælpe 
til med forskellige opgaver i klubben.  
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen mødtes den nye bestyrelse til et konstituerende møde, hvor det 
blev besluttet at Anders Kjær Jørgensen overtager formandsposten. Ny næstformand blev Carsten Nielsen. 
Den øvrige bestyrelse består af Lene Gram Petersson, Jens Stenhøj og Kresten Rahbek Andersen, sammen 
med de 2 nyvalgte, Karsten Glyngø og Anders Høgel.  
 
Hilsen fra den nyvalgte formand 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Kære medlemmer af Juelsminde Golfklub 
 
Som oplyst i ovenstående skrivelse, så har den nye bestyrelse, i samråd med den afgående formand valgt at 
pege på mig som ny formand for klubben. Dialogen om dette, har jeg haft med Bjarne Hessel hen over 
efteråret, da Bjarne efter 9 år i bestyrelsen og de seneste 3 år som formand, ønskede at trække sig tilbage. 
 
Bjarne har ydet en meget stor indsats for Juelsminde Golfklub, han aflevere en klub, hvor der er styr på 
både økonomi og drift. Jeg overtager derfor en opgave, der går ud på at opretholde den stabilitet som 
Bjarne sammen med den øvrige bestyrelse har skabt, gennem mange timers frivilligt arbejde i Juelsminde 
Golfklub.  
 
Det er med stor ydmyghed, at jeg har sagt ja til at overtage formandsposten efter Bjarne, som heldigvis har 
sagt ja til at fortsætte i økonomiudvalget i en periode endnu og derved være garant for en fortsat sund 
økonomi i klubben. 
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Jeg vil gerne takke Bjarne for hans store indsats for vores golfklub og jeg ser frem til et fortsat godt 
samarbejde omkring klubbens økonomi i fremtiden.  
 
Til jer som ikke kender mig, så kan jeg kort introducere mig selv. Jeg hedder Anders Kjær Jørgensen.  Jeg er 
45 år og bosiddende i Juelsminde, hvor jeg har boet hele mit liv.  
Jeg bor sammen med min kæreste Charlotte. Vi har tilsammen 4 børn, hvoraf en bor i København, 2 bor i 
Århus, og den sidste er pt. på efterskole og ellers hjemmeboende.  
 
I mit professionelle virke er jeg adm. direktør i, og ejer af selskabet JUAL Group A/S. Vi ejer og driver 5 
virksomheder som alle udvikler, producerer og sælger byggematerialer, primært til tag og facade.  
På sponsorsiden har vi altid støttet op om golfklubben, og vil også gøre det i fremtiden. 
 
Jeg har været medlem af Juelsminde golfklub i mange år, men det er først i de senere år, jeg har haft tid til 
at spille mere regelmæssigt. Som aktiv i en klub, er det for mig naturligt at bidrage med en form for frivilligt 
arbejde og jeg sagde derfor ja til at blive en del af bestyrelsen i 2018, og har altså nu sagt ja til at overtage 
formandsposten.  
 
Jeg glæder mig til at arbejde sammen med den nye bestyrelse. Vi har planlagt det første møde den 29. 
december. På det første møde vil vi gennemgå de planer og opgaver der allerede bliver arbejdet med i de 
forskellige udvalg samt lave en plan for bestyrelsens vigtigste opgaver i 2021.   
 
Jeg kan nævne et par af de projekter der er blevet arbejdet med hen over efteråret og som fortsætter, 
selvom sæsonen er slut.   
 
Baneudvalget. 
Baneudvalget har gennem året fået en del input fra jer medlemmer og der arbejdes nu på at lave en 
udviklings- og vedligeholdelsesplan for hele banen. Planen har bl.a. til formål at højne kvaliteten af vores 
spilunderlag, og sikre de bedst mulige vilkår for medlemmer og gæster, uanset om vi rammer en særlig våd 
periode eller som i 2018, en ekstrem tør sommer.   
 
Herudover arbejdes der i udvalget med en plan for banens visuelle udtryk. Vi vil fortsat gerne have en bane 
som er kendt for både at være flot, spændende og udfordrende at spille.  
 
Baneudvalget er blevet udvidet og består nu af: 
Jens Stenhøj, formand for udvalget og bestyrelsesmedlem 
Kresten Rahbek Andersen, medlem af bestyrelsen 
Lars Hansen, mangeårigt medlem af klubben og netop afgået Captain for Mens Section 
Peter Mason, klubbens pro og træner.  
Mads Høgh, klubbens chefgreenkeeper  
Anders Kjær Jørgensen, formand for klubben. 
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Bedre faciliteter til greenkeeperne 
Vores greenkeepere har i mange år haft til huse i den røde lade til højre for greenen på hul 3. Laden er i en 
meget dårlig stand og vi har sammen med Palsgaard vurderet at den skal renoveres. Vi skal derfor i den 
kommende periode finde nogle andre faciliteter til vores greenkeepere.  
 
Vi har i klubben fået lov at overtage en fin pavillonbygning på 50 kvadratmeter fra virksomheden Bygtjek 
A/S som netop er flyttet til Juelsminde. Pavillonen er indrettet som kantine med siddepladser og fint 
køkken. Vi har besluttet at greenkeeperne skal have denne pavillon som frokoststue, omklædningsrum med 
toilet og et lille kontor, så de fremover får nogle bedre personalefaciliteter end hidtil. Pavillonen bliver 
placeret vest for parkeringspladsen, ved siden af sand depoterne.  
 
Pavillonen bliver opstillet fredag den 11. december, hvorefter den hen over vinteren bliver ombygget og 
indrettes til greenkeeperne.  
 
Vi vil i det nye år arbejde videre på at finde en løsning, der kan erstatte laden til opbevaring af vores 
maskiner og udstyr, men dette har vi endnu ikke fundet en løsning på.  
 
Kommunikationsudvalg 
I den nye bestyrelse, er der enighed om, at vi vil styrke kommunikationen til medlemmer, gæster og 
klubbens samarbejdspartnere. Vi vil gerne højne informationsniveauet om klubbens aktiviteter, projekter 
og tiltag. Etableringen af et kommunikationsudvalg vil blive sat i gang på vores møde den 29. december.  
 
På vegne af bestyrelsen i Juelsminde Golfklub vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår, hvor vi 
alle må krydse finger for at tingene vender tilbage til lidt mere normale tilstande.  
 
Med venlig hilsen 
Juelsminde Golfklub 
 
Anders Kjær Jørgensen 
Formand 


