
Kære medlemmer i Juelsminde Golfklub

Sommerferien er så småt ved at være ovre og i golfklubben er både personale, frivillige og bestyrelse igen i fuld sving 
med de mange daglige gøremål, der skal løses for at holde klubben kørende. 

Da vores kok og cafebestyrer valgte at fratræde sin stilling i midten af juli, har vi desværre en cafe, som lige nu kører i 
det, der må betegnes som ”nødprogram”, hvilket naturligvis giver nogle udfordringer.

Vi må erkende, at opgaven med at finde den rette person til stillingen er ekstra udfordret af, at hele restaurations-
branchen pt. oplever personalemangel. 

Vi arbejder på at revurdere stillingsbeskrivelsen med ambitionen om at gøre jobbet mere attraktivt, hvilket vil give os 
en bedre mulighed for at rekruttere den rigtige person og dermed sikre en langtidsholdbar løsning for både klubben 
og personalet. 

Indtil stillingen er besat, vil vi sikre driften ved hjælp af en stab af medarbejdere, som alle dækker et mindre antal 
timer i vagtplanen. Vi arbejder i skrivende stund på at få besat alle vagter i den kommende tid.

Målsætningen er, at vi resten af denne sæson sikrer, at cafeen er fuldt bemandet i normal åbningstid, og at køkkenet 
kan servere mad fra et begrænset menukort. Der kan dog være dage/tidspunkter, hvor kun baren er åben for ud-
skænkning af drikkevarer. 

Ved større arrangementer, som JUAL Cup og Company Days, vil vi købe mad udefra for at sikre en høj kvalitet og ditto 
serviceniveau.

Som sagt arbejder vi i bestyrelse og administration på at skabe en stabil og langtidsholdbar løsning for vores cafe, 
men vi forventer først at kunne præsentere en ny løsning til sæsonen 2022.

Vi håber, at I vil bakke op om vores personale, som i resten af denne sæson vil bemande cafeen, samt give dem en 
hjælpende hånd og et smil med på vejen, hvis der skulle opstå nogle uforudsete udfordringer. 

Kontakt venligst undertegnede, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag.

Med venlig hilsen 
Juelsminde Golfklub
Anders Kjær Jørgensen
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