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MEDLEMSINFO JUELSMINDE GOLFKLUB                     NR. 14 
 

Juelsminde 23-01-2023 
 
Kære medlemmer i JGK, 
 
Konstituering og første bestyrelsesmøde 
Først og fremmest vil jeg ønske jer et godt nytår med masser af gode golfoplevelser. 
 
Bestyrelsen har afholdt sit første bestyrelsesmøde med den nye konstituering, hvor der har været en del 
udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
Der er en god energi i den nye bestyrelse, og der er masser af opgaver at tage fat på, så derfor får I nu årets 
første nyhedsbrev.   
 
 
Ny bestyrer af cafeen 
Efter et par år, hvor vi har været udfordret med personale og stabilitet i vores cafe, er det med glæde, at vi 
kan oplyse, at vi har ansat en ny cafebestyrer pr. 1. marts 2023. 
 
Vores nye cafebestyrer hedder Lena Højer Andersen, og hun er uddannet økonoma. Lena er 58 år og har 
det meste af sin karriere arbejdet med madlavning, servering og servicering. Endvidere har hun i godt 20 år 
haft en stilling, hvor hendes primære arbejdstid har været sæsonbestemt mellem marts og oktober. Med 
andre ord er hun forberedt på, hvad hun går ind til, og vi ser frem til samarbejdet med Lena. 
 
Lena er født og opvokset i Juelsminde, men har de sidste mange år boet i Vestjylland. Hun og hendes mand 
har sommerhus i Juelsminde, og her planlægger de nu at bo i sæsonen, så hun kan varetage stillingen som 
bestyrer af vores cafe. 
 
Inden opstarten den 1. marts vil vi komme med en yderligere præsentation af Lena, samt informere lidt om 
vores forventninger til cafedriften i den kommende sæson.  
 
 
Ny koordinator til arbejde med tiltrækning af nye medlemmer 
Vi har de seneste år haft skærpet fokus på at tiltrække nye medlemmer til vores klub, men vi har desværre 
endnu ikke haft held med at øge medlemstallet. Vi oplever, at en del ældre medlemmer, af forskellige 
årsager, melder sig ud - og afgangen er større end tilgangen. 
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Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at intensivere vores fokus på tiltrækning af nye medlemmer, som både 
kan være nybegyndere samt etablerede golfspillere. Vi har samtidig erkendt, at dette er et meget stort 
stykke arbejde, som kræver flere resurser end vores frivillige kan overkomme.  
 
Vi har derfor pr. 1. april ansat Magnus Flügger Frederiksen i en stilling som projektkoordinator, med fokus 
på at rekruttere nye medlemmer til klubben. 
 
Magnus, der har en uddannelse som golftræner, er allerede tilknyttet klubben idet han i den forgangne 
sæson har hjulpet med at træne vores juniorer og vores elitespillere. 
 
Magnus vil arbejde tæt sammen med begynderudvalget og Helle omkring arrangementer og events med 
fokus på at tiltrække og fastholde nye medlemmer. Magnus vil også samarbejde med Peter Mason om 
planlægning og gennemførsel af diverse træningsforløb, som Peter fortsat er overordnet ansvarlig for.   
 
Vi vil forud for sæsonen komme med flere informationer om nye tiltag, som skal sikre medlemstilgang.  
 
 
Ny greenkeeperassistent 
I store dele af sidste sæson manglende vi en greenkeeperassistent, og vi havde derfor forskellige 
løsarbejdere inde i løbet af sæsonen. 
 
Til den kommende sæson har vi nu fundet en fast medarbejder, nemlig Mikkel Høgh, som pr. 1. marts er 
vores nye greenkeeperassistent.  
 
Mikkel kommer til at indgå i et greenkeeperteam på i alt 5 medarbejdere, og vi er glade for, at vi i år kan 
starte sæsonen op med alle pladser besat. 
 
 
Skilteudvalg 
Henrik Eriksen, som er nyvalgt bestyrelsesmedlem, har som sin første opgave sat sig i spidsen for et lille nyt 
udvalg. Der har nemlig været forvirring omkring udformning, placering af og udseende på vores skilte og 
udvalget har derfor påtaget sig at skabe et overblik over skiltene på hhv. banen, træningsfaciliteterne og 
ved klubhuset. 
 
Målsætningen er, at vi i løbet af foråret får lavet en skiltemanual, som giver os et overblik over, hvilke skilte 
vi bruger hvor samt, hvem der leverer og/eller producerer dem. Der kommer også styr på, hvad vi tilbyder 
vores sponsorer i de forskellige sponsorpakker samt, hvor skiltene skal placeres.   
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I udvalget sidder udover Henrik også Carsten Uhrskov fra sponsorudvalget, chefgreenkeeper Mads Høgh og 
klubmedlem Lars Hansen.  
 
 
Golfarena 
Vi har gennem lang tid snakket om en golfarena, som skal indeholde indendørstræningsfaciliteter, værksted 
og maskinhal. Vi arbejder fortsat på dette projekt. Der har hen over vinteren været nogle skitser lagt frem i 
klubhuset, hvor man kan se det oplæg, vi arbejder ud fra. Vi håber, at vi i eftersommeren 2023 kan 
præsentere nogle mere konkrete planer for dette projekt.  
 
 
Bekæmpelsesmidler 
Chefgreenkeeper Mads Høgh har været på et DGU-kursus for greenkeepere. Her blev der bl.a. informeret 
om, at brugen af sprøjtemidler vil blive yderligere begrænset således, at det i fremtiden stort set ikke bliver 
tilladt at anvende ukrudtsmidler og gift, der kan afværge de angreb, vi tidligere har oplevet mod bl.a. vores 
greens.  
 
Juelsminde Golfklub kommer naturligvis til at overholde gældende regler, hvorfor vi kan forvente, at vi i 
fremtiden vil opleve en bane med en øget biodiversitet. Men også en bane, der kræver flere ressourcer i 
forhold til ukrudtsbekæmpelse. 
 
  
Vaskeplads 
Der ligger ofte vand, jord og græs foran indgangsdøren til lockerrummet. Faldet på belægningen har den 
forkerte retning, hvilket betyder, at det er svært at holde pladsen pæn og ren. Vi er opmærksomme på 
dette og får det løst i løbet af foråret.  
 
 
Buggyparkering 
Vi har gennem flere år arbejdet med at skabe plads til at lave parkeringspladser til de buggyer, som ikke 
tilhører klubben – dette arbejde bliver nu igangsat. På bagsiden af lockerrummet bliver der opført 8 
overdækkede pladser, hvor det bliver muligt at tilslutte opladere til bilerne. Der kommer en separat port til 
hver plads.  
 
Garagerne kan lejes, og der kommer bi-målere på, så det aktuelle forbrug betales af brugerne.  
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Frivilligudvalg og koordinator 
Jørn Kjær, som er ny suppleant i bestyrelsen, har sagt ja til at påtage sig posten som frivilligekoordinator. 
Hans opgave bliver at skabe forbindelse mellem de enkelte udvalg og de medlemmer, som gerne vil bidrage 
med frivilligt arbejde. Tanken er, at det skal være lettere for udvalgene at finde nye medlemmer og lettere 
for medlemmerne at byde ind på opgaver. Vi vender tilbage med flere informationer om dette inden 
sæsonstart.  
 
 
JUAL Cup 
Der vil igen i år blive afholdt JUAL Cup, hvor spillerne stiller med individuelle/personlige sponsorer. 
Indtægterne fra JUAL Cup bidrager til klubbens mange projekter. 
I modtager mere information om JUAL Cup i løbet af februar måned. 
 
 
Afslutning 
Så kære medlemmer. Som I kan læse, er der allerede godt gang i forberedelserne til sæsonen 2023 og 
lørdag den 28. januar mødes de forskellige udvalg, sections og bestyrelsen til et planlægningsmøde, hvor 
klubbens aktiviteter for den kommende sæson lægges i en fælles kalender.  
 
Når kalenderne er opdateret med samtlige arrangementer og aktiviteter, bliver den gjort tilgængelig på 
klubbens hjemmesiden.   
 
 
På bestyrelsens vegne 
Anders Kjær Jørgensen 
Formand 

 


