
Kære medlemmer
2021 lakker mod enden, og her kommer årets sidste nyhedsbrev med de seneste opdateringer fra bestyrelsen.

Generalforsamling
Den 6. december afholdt vi generalforsamling med cirka 50 deltagere. Det blev en god aften, hvor advokat Christian Anker fra 
LRP som dirigent førte os godt og sikkert gennem generalforsamlingens dagsorden.
Tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter var på valg, og alle modtog genvalg.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrtelsen sig, og eneste ændring er, at Anders Høgel overtager posten som næstfor-
mand fra Carsten Nielsen. Carsten fortsætter som bestyrelsesmedlem.
Sekretariatet har lagt referatet op på vores hjemmeside. 
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Nyt udslagshus - flere træningstimer og et professionelt løft
Opførelsen af det nye udslagshus er i gang, og med god hjælp fra både frivillige og sponsorer skrider projektet godt frem.
Vi forventer, at byggeriet afsluttes i første halvdel af januar, hvorefter klubbens medlemmer får adgang til de nye faciliteter.

Opgraderinger både inde og ude
Vi har lavet en del opgraderinger på og udenfor banen det seneste år:
• Teestederne på hul 12 og 15 blev bygget om og der blev etableret en ny trappe
• Vores stier blev renoveret og fik ny belægning (det har givet os lidt udfordringer, for det slotsgrus, vi har valgt, er ikke så 
 modstandsdygtigt over for store mængder nedbør, som vi havde håbet – der arbejdes på sagen)
• Nyt læhus på hul 16 og det gamle blev fjernet
• Klubhuset blev malet, fik nye borde, lamelgardiner, lamelvægge osv.

Der er flere initiativer i gang i klubhuset, som vil gøre det endnu mere hyggeligt og attraktivt for klubbens medlemmer og
vores gæster.

Fokus på cafedriften
Vi har siden foråret 2021 brugt en del tid på at finde en ny cafebestyrer, idet vores tidligere bestyrer, Klaus, desværre måtte
erkende, at et sæsonpræget job, som cafedriften i en golfklub jo uvægerligt er, ikke var det rette match for ham. Vi leder
med lys og lygte efter en værdig erstatning - sig endelig til, hvis du kender en kandidat til jobbet. 



Østjysk Golfring - et godt tilbud til alle fuldtidsmedlemmer i JGK
Hvis du gerne vil ud at spille på andre gode baner i området, så overvej at købe et medlemskab af Østjysk Golfring 
(ØGR). Som ØGR-medlem kan du nemlig spille på disse seks baner;

• Odder Golfklub
• Horsens Golfklub
• Hedensted Golf Klub
• Himmelbjerg Golf Klub
• Skanderborg Golf Klub
• Aarhus Golfklub

Du må spille 12 gange på hver bane årligt - altså potentielt 72 runder golf.
Medlemskabet af ØGR koster kr. 1.000,- årligt og det kræver, at du har et fuldt medlemskab i Juelsminde Golfklub.
Du kan kontakt Helle Larsen på golf@juelsmindegolf.dk eller telefon 21185552, hvis du vil høre mere om ØGR eller
du ønsker at tegne et medlemskab. 

Fit & Sund er ny sponsor på Hul 13
Pr. 1. april 2022 er der indgået en ny 3 årig sponsoraftale på hul 13 med Fit & Sund i Juelsminde og Horsens. 
Aftalen, som er helt ny, vil også indeholde medlemstilbud og tilbud om vinteraktiviteter i Fit & Sund, Juelsminde/Hor-
sens – mere herom senere. 
Vi byder Fit & Sund Juelsminde/Horsens velkommen som sponsor i Juelsminde Golfklub. 

Strategi for Juelsminde Golfklub
Den 25. november afholdt bestyrelsen et strategimøde, hvor vi drøftede klubbens strategi for de kommende 3 år.
Det blev et rigtig godt møde, hvor vi bl.a. drøftede, hvordan vi fra bestyrelsens side kan bakke mere op om det store 
stykke arbejde, der bliver lavet i de mange frivillige udvalg.
I den kommende tid vil bestyrelsen fortsætte dette arbejde, og vi håber på, at vi til foråret kan fremlægge en visions-
plan for de initiativer/opgaver, som bestyrelsen vil bruge tid på i de kommende år. 

En frivillig indsats af betydning
Mange af de projekter og aktiviteter, som vi søsætter i klubben, kunne ikke lade sig gøre, hvis det ikke var for vores 
brede skare af sponsorer og frivillige. Vores klub har en sund økonomi, og det skyldes i høj grad vores trofaste spon-
sorer og alle jer, der giver en hånd med i udvalgene og driften. Tak for det.

Nytårskur
Desværre er den årlige nytårskur, endnu engang, aflyst pga. Corona.
Vi glæder os til at ses på banen i stedet og indtil da ønsker vi jer alle en god jul og et godt nytår.

På vegne af bestyrelsen i Juelsminde Golfklub, 
Anders Kjær Jørgensen 
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