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MEDLEMSINFO JUELSMINDE GOLFKLUB                     NR. 13 
 

Juelsminde 01.11.2022 

 
Kære medlemmer i JGK 
 
Sæsonen 2022 går på hæld, og bestyrelsen takker for en god sæson med mange gode oplevelser. Og ikke 
mindst tak for endnu en flot indsats af klubbens mange frivillige. I dette, sæsonens sidste nyhedsbrev, 
sender vi dig diverse informationer. 
 
Registrering af frivillige 
Til vores frivilligematch den 3. september deltog rigtig mange af klubbens medlemmer, og vi havde en god 
dag, hvor bestyrelsesmedlem Carsten Nielsen og jeg fik mulighed for at service vores frivillige medlemmer  
- først i form af baneservice og efterfølgende ved grillen.  
 
Da vi er så heldige at have mange frivillige i klubben, kender jeg desværre ikke jer alle personligt. Men det 
var en fornøjelse at snakke med jer alle sammen, og jeg sætter stor pris på denne dag.  
 
På dagen opfordrede vi de frivillige til at sende mig en mail med information om, hvilke opgaver I hjælper 
med at løse og/eller, hvilke udvalg I deltager i. Jeg har efterfølgende modtaget mange tilbagemeldinger, og 
flere af jer har også sendt forslag til nye tiltag og aktiviteter, hvilket vi er glade for. Mange tak! 
  
Bestyrelsen vil gerne være bedre til at understøtte det arbejde, der bliver lavet i arbejdsgrupper, udvalg og 
sections, og ved hjælp af jeres tilbagemeldinger har vi nu en liste over klubbens frivillige.   
 
Hvis du endnu ikke har sendt en mail med info om den, eller de, frivillige aktiviteter, du deltager i, så er det 
ikke for sent. Send mig en mail på aj@jualgroup.dk og fortæl kort, hvad du bidrager med i klubben.  
Husk også at skrive dit mobilnummer. 
 
Jo flere, der melder tilbage, jo bedre overblik får bestyrelsen over de aktiviteter, der bliver udført af 
frivillige - og jo bedre kan vi blive til at understøtte og anerkende jeres indsats.  
 
Sæsonens sidste arbejdsdag 
Lørdag den 19. november vil vi gerne have lidt hjælp i klubben. Vi skal have ryddet op og pakket ned, så 
klubben fremstår pæn og præsentabel hen over vinteren. Vi håber, at du har tid til at komme og hjælpe, så 
vi kan løfte i flok og få en hyggelig dag.  
 
Opgaver, der skal løses: 

• Oprydning på terrasser og opmagasinering af havemøbler i teltet 

• Fjerne blade og rengøring rundt om klubhuset 

• Genbrugsstation med diverse kasserede effekter 

• Måtter og boldbakker fra udendørs udslagsområde til depot 
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• Rengøring af klubhus og køkken 

• Oprydning i depot- og lockerrum 

• Oprydning i miljøgård 

• Evt. maling i miljøgård 

• Der kommer løbende flere opgaver til listen 
 
Der vil være repræsentanter fra både bestyrelsen og greenkeeperstaben, som hjælper med at koordinere 
arbejdet, og der bliver lavet en plan, når vi kender antallet af deltagere. Men vi lover allerede nu, at der er 
arbejde nok til alle. 
 

Vi afslutter dagen med at tænde grillen, så vi kan spise sammen og sikre os, at alle fadølshaner er tømt      
 
Arbejdsdagen bliver oprettet i Golfbox, og vi håber, som nævnt, på et stort fremmøde. 
 
Bestyrelsens arbejde og generalforsamling 
Selvom sæsonen nu er slut, fortsætter bestyrelsen med at holde sine månedlige møder, og vi har stadig 
mange opgaver, som vi gerne vil løse for Juelsminde Golfklub. På det kommende bestyrelsesmøde den 15. 
november, vil vi evaluere på sæsonen 2022. Og vi vil kigge på de mange forslag, som vi har modtaget fra 
mange af jer. 
  
Alle forslag, som vi modtager, vil blive drøftet. Og frem mod klubbens generalforsamling den 5. december 
2022, vil bestyrelsen afklare, hvilke projekter vi kan og vil prioritere i det kommende år. Så har du forslag til 
bestyrelsens arbejde, eller ideer til nye klubtiltag, så send dem til Helle i sekretariatet inden tirsdag 15. 
november, mail: hl@juelsmindegolf.dk 
 
Som nævnt afholdes der generalforsamling i Juelsminde Golfklub mandag den 5. december, og her vil 
bestyrelsen aflægge sin beretning for sæsonen 2022. Vi vil også fortælle om nogle af de projekter, som en 
ny-sammensat bestyrelse skal arbejde videre med. 
 
Vi håber, at du vil bruge nogle timer på at deltage i klubbens generalforsamling denne aften.  
Indkaldelse udsendes jf. klubbens vedtægter. 
 
Tak for en god sæson 
På bestyrelsens vegne 
Anders Kjær Jørgensen 
Formand 
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