MEDLEMSINFO JUELSMINDE GOLFKLUB
Kære medlemmer i JGK.

NR. 10
Juelsminde 31-01-2022

Vi har taget hul på 2022, og en ny sæson står for døren. Vi håber, at det bliver en sæson med mange gode golfrunder, spændende klubarrangementer og ikke mindst en sæson, hvor Corona ikke længere påvirker klublivet og vores sociale arrangementer.
Bestyrelsen og personalet er i fuld gang med forberedelserne til den kommende sæson og her i årets første nyhedsbrev, vil vi gerne orientere
om de projekter og aktiviteter, der bliver arbejdet på.
Fokus på strategi og udvalgsarbejde
I december afholdt bestyrelsen et spændende strategimøde med fokus på de opgaver og projekter, vi, i den nye bestyrelse, gerne vil arbejde
med i den kommende sæson. Vi kiggede frem og havde en god dialog om fremtiden for Juelsminde Golfklub - set med bestyrelsesmedlemmernes øjne.
Vores lidt afsondrede placering på spidsen af Juelsmindehalvøen plus det faktum, at der ligger fire større klubber indenfor mindre end en times
kørsel herfra, er en udfordring i forhold til at tiltrække nye medlemmer. I bestyrelsen er vi dog enige om, at Juelsminde Golfklub også i fremtiden har sin berettigelse. Med vores fantastiske bane, vores stærke sociale kultur og ikke mindst vores evne til at hjælpe hinanden, kan vi noget,
som andre klubber ikke kan.
Især viljen til at bidrage med frivilligt arbejde gør, at vi kan komme langt for få midler, hvorfor det er vigtigt for bestyrelsen at give opmærksomhed og støtte til de mange frivillige udvalg, vi har i klubben.
Bestyrelsen har identificeret 13 udvalg, og nogle af udvalgene har underudvalg. Da vi gerne vil have et tættere samarbejde mellem bestyrelse
og udvalg, har vi ni bestyrelsesmedlemmer, inklusive suppleanter, fordelt udvalgene mellem os således, at der i fremtiden vil være et bestyrelsesmedlem tilknyttet hvert udvalg. Dette for at sikre, at udvalgene hurtigere kan få respons samt informationer om, hvad der konkret arbejdes
med i bestyrelsen på de forskellige områder.
Vi vil i løbet af kort tid sende udvalgsoversigten ud til alle medlemmer, og her kan man læse, hvad udvalgene arbejder med og, hvordan de
forskellige ansvarsområder er fordelt.
Når vi udsender denne oversigt, vil der helt sikkert være udvalg, hvor der er ledige pladser, og vi håber, at udvalgsbeskrivelserne vil skabe klarhed over, hvilke opgaver man involveres i, hvis man ønsker at deltage i udvalgsarbejdet. Vi har naturligvis et håb om, at endnu flere er interesseret i at give en hånd med i et af de 13 udvalg.
Og, selv om 13 udvalg kan lyde af mange, så er langt de fleste af dem eksisterende og uundværlige udvalg. Der er dog to nye;
Rekrutteringsudvalg – vil arbejde med at styrke arbejdet med at skaffe nye medlemmer til vores klub
Frivilligeudvalg – vil arbejde med/koordinere den uundværlige indsats, som alle klubbens frivillige ildsjæle yder
Som noget nyt har flere udvalg fået deres eget budget, og udvalgene kan derfor arbejde mere uafhængigt af bestyrelsen end tidligere, da man
ikke skal spørge bestyrelsen efter midler, hver gang der igangsættes nye initiativer. Man skal blot styre efter udvalgets budget.
Overordnet har vi styrket vores Økonomiudvalg, og vi er ved at lægge sidste hånd på en ny arbejdsmodel for økonomistyring og månedlige
rapporteringer, som vil give os mulighed for at følge og styre vores økonomi mere effektivt end hidtil - både overordnet og på udvalgsniveau.
I løbet af marts måned udsender vi udvalgsoversigten samt beskrivelser af de enkelte udvalgs opgaver og ansvarsområder.

Jagten på en ny cafébestyrer
Vi har stadig ikke fundet vores nye bestyrer til caféen, og denne opgave har vores fulde opmærksomhed. Vi har slået stillingen op flere steder
og i den kommende tid, vil vi afholde samtaler med de ansøgere, som vi finder egnet til stillingen - og dem er der nogle stykker af.
Vi vil dog stadig gerne have jeres hjælp til at sprede budskabet om den ledige stilling, så vi kan finde den helt rigtige person til at drive vores café.

Udslagshuset er snart klar til brug
De af jer, der har været forbi klubben hen over vinteren, har kunne følge med i opførslen af det nye udslagshus på driving rangen. Projektet
afsluttes i løbet af februar.
Faktisk er vi nu så langt, at vi forventer at lægge udslagsmåtterne ud i uge 6 og herefter, må der trænes i det nye udslagshus.
Der pågår fortsat noget installationsarbejde, hvorfor udslagshuset vil være lukket for træning på enkelte dage. Men der er tale om få dage, og
senest den 1. marts er projektet færdigt og udslagshuset kan tages i brug alle dage.
Det har tidligere været nævnt, at der vil blive monteret projektører på huset, så man også kan træne i mørke. Projektørerne bliver installeret
senere, men der er forberedt til dem.
Der vil komme en officiel indvielse af udslagshuset op mod sæsonstart - datoen bliver meldt ud, når vi kommer tættere på sæsonstart.
Opstart på projekt ”udvidelse-af-indspilsområde”
Vores baneudvalg og vores greenkeepere går nu i gang med at udvide vores indspilsgreen og i forbindelse med dette projekt, inddrager vi mødepladsen mellem lockerrummet og den nuværende indspilsgreen.
Arbejdet forventes at blive afsluttet i løbet af marts måned, og til sommer kan vi forhåbentlig træne på en ny og væsentlig større indspilsgreen
med plads til, at mange flere kan træne samtidig.
I forbindelse med udvidelsen vil der ligeledes blive etableret en ny bunker, hvorfra man kan træne bunkerslag med indspil til greenen.
Arbejdet starter i uge 5, hvor birketræerne mellem mødeplads og nuværende indspilsgreen bliver fældet, så udvidelsen kan påbegyndes.
Det er takket være vores sponsorudvalg samt tilgangen af nye sponsorer, at vi kan igangsætte arbejdet med det nye indspilsområde. Tak for
indsatsen til sponsorudvalget, og tak og velkommen til de nye sponsorer, som vi vil offentliggøre i forbindelse med udslagshusets indvielse.
De nye sponsorer får skilte op i udslagshuset.
Forundersøgelse af projekt ”Golfarena”
Som det tidligere er oplyst, så har vores greenkeepere brug for bedre faciliteter til opbevaring af maskiner og materialer. Samt et bedre værksted i forbindelse med reparationer og servicering af klubbens maskiner og udstyr.
Den gamle greenkeepergård ved Hellebjerg Mølle er i en meget dårlig stand, og er så utæt, at den hverken er egnet som lager eller maskinhal.
Den er heller ikke egnet som værksted, da det er en kold hal, og vi vil gerne kunne tilbyde vores greenkeepere nogle bedre arbejdsvilkår, end
det er tilfældet i den røde lade.
Da vi samtidig gerne vil indrette et område til indendørs træning med puttegreen, TrackMan-simulator og øvrige faciliteter, der giver os mulighed for træning og klubliv i vinterhalvåret, så er vi gået i gang med at undersøge mulighederne for at lave det, vi kalder en ”Golfarena” i skoven
vest for tennisbanerne.
Vi har allerede kigget på forskellige muligheder men har primært haft fokus på faciliteter til greenkeeperne. Vi har nu udvidet projektet og
kigger på det som et samlet projekt med en golfarena med plads til forskellige aktiviteter samt gode faciliteter til greenkeeperne.
Indtil videre er vi kun på projektstadiet, og vi håber i løbet af foråret at have et projekt og et budget klar, så vi kan begynde at søge diverse
fonde og afklare, hvor meget vi selv skal skaffe i finansiering for, at dette projekt evt. kan gennemføres.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi i skrivende stund udelukkende kigger på mulighederne. Vi vil løbende holde jer informeret og fremvise
planerne, når vi kan fremlægge et samlet projekt.
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