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Juelsminde 20-09-2021 
 

Overdækning af udslagsområde – forventet opstart i november 2021 
Da vi i foråret lavede nyt udslagsområde, forberedte vi samtidig soklen til at vi kunne lave en overdækning 
af det område, der ligger tættest på hul 10.  
 
Vi ansøgte Hedensted kommune om en landzonetilladelse og dispensation til opførsel af udslagshuset og 
begge dele, har vi nu fået på plads.  
 
Vi har hen over sommerperioden solgt en del sponsorpladser i udslagshuset, og fået tilsagn fra medlemmer 
om fagtekniske sponsorater til byggeriet. Vi er derfor snart klar til at igangsætte opførslen af vores nye 
udslagshus, og overdækning af boldautomaten. 
 
I forbindelse med ”projekt udslagshus” lavede vi et budget, og med udgangspunkt i dette har vi de 
økonomiske rammer på plads. Vi forventer at vores budgetreserve dækker de merudgifter, der måtte 
komme pga. stigende råvarepriser.  
 
Nu er vi kommet dertil hvor vi kan gå i gang med at planlægge byggeriet, og ikke mindst forsøge at finde 
byggematerialer til acceptable priser, hvilket kan være udfordrende lige for tiden.  
 
Heldigvis har vores 2 medlemmer Ole Bell og Knud Mikkelsen sagt ja til at være projektledere på dette 
byggeri, og de er i fuld gang med at indhente tilbud og planlægge byggeriet.  
 
Vi håber at byggeriet kan starte op i november, og være afsluttet inden udgangen af 2021. Dette dog med 
forbehold for, at vi kan skaffe de byggematerialer, vi skal bruge.  
 

Cafeen 
Som I alle ved, har vi haft en sæson med store udfordringer i vores cafe, og vi vil gerne takke både 
medlemmer og gæster for den tålmodighed, der er blevet udvist.  
 
Da vi midt i sommer stod uden cafebestyrer, og da vi med kort varsel ikke kunne finde en egnet person til at 
genbesætte stillingen, var den eneste løsning at gøre sæsonen færdig, uden en fast leder af cafeen. 
 
Heldigvis fandt vi nogle løsarbejdere, der sammen med en række frivillige har taget en masse vagter, og 
med en stor indsats fra Helle er det lykkedes for os at holde cafeen åben de sidste par måneder og 
naturligvis, er den også åben resten af sæsonen.  
 
Det er dog hverken optimalt for økonomien eller for de ansatte, at vi driver en cafe uden en leder og derfor 
arbejder bestyrelsen på at finde en ny cafebestyrer til næste sæson.  
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Vi er klar til at revurdere vores måde at drive cafe på, og vi lytter gerne til gode input fra en potentiel ny 
cafebestyrer, såfremt dette kan hjælpe os til en mere stabil løsning, hvor vi sikre god kvalitet, gode 
arbejdsforhold, og en sund økonomi. Vores målsætning er at præsentere en ny løsning forud for den nye 
sæson.    
 

Klubmesterskabet i Juelsminde Golfklub 
Søndag d. 29. august blev der afholdt Klubmesterskab – 36 spillere deltog i arrangementet. Vinderne blev:  
Lilli Barnekow Nielsen - damerækken.  
Jesper Andersen - herrerækken 
Laust Erik Lauridsen - senior herrerækken.                                                                        
 

Afstandsmarkeringer  
Afstandsmarkeringerne på banen bliver re-etableret. De blev fjernet som et led i en forsøgsordning, men 
efter mange henvendelser, kommer de tilbage på banen.  
Vi henleder til, at man husker at sætte afstandsmarkeringerne på plads, såfremt de flyttes ifm. slag.  
 

Sponsor parkeringspladser 
Der er et par gange observeret biler på vores som sponsor-parkeringspladser biler som ikke er sponsors 
egen bil. Vi henleder til, at sponsorparkeringen er forbeholdt vores sponsorer og dette bedes respekteret.  
 

Kystlandet  
Der er igen fokus på vores dejlig klub via Kystlandet – gå ind og læs mere om det her:  
https://www.kystlandet.dk/37-endagsture/aktiv-i-kystlandet/fed-golfdag-i-juelsminde 
 

Seneste tilskud fra fonde 

Vi har i august måned modtaget 25.000 kr. fra Familien Hede-Nielsens Fond og 12.700 kr. fra DIF/DGU’s 
genstartspulje.  Donationen fra Familien Hede-Nielsens Fond er givet i forbindelse med de igangværende 
forbedringer af træningsfaciliteterne.  
 

Akustikvægge opsættes i klubhuset 

Vores akustikvægge er endeligt blevet leveret og vi forventer meget snart, at de bliver sat op i klubhuset.  

 
Kommende sociale arrangementer  

Corona restriktionerne er væk og nu har vi muligheden for at være sammen igen til festlige arrangementer 
så gå ikke glip af kommende arrangementer, hvor vi har mulighed for at samles og lære hinanden at kende 
på tværs.  
Afslutningsfest Mens section d. 16.oktober 2021 
Julefrokost med Lune Carlsen lørdag d. 19.november 2021 
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