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Kære medlemmer i Juelsminde golfklub.
Kommunikationsudvalget
Bestyrelsen i Juelsminde Golfklub anser kommunikation som værende af særdeles høj prioritet. Den har 2
primære formål:
1. at sikre god og relevant information til klubbens medlemmer
2. øge kendskabet til Juelsminde Golfklub.
Derfor er der i øjeblikket fuld fokus på rette kommunikation i rette tid og på de rette kanaler. I den
forbindelse er der derfor nedsat et kommunikationsudvalg. Udvalget er bestående af Anders Høgel og
Christina Hagh.
Kommunikationsudvalgets primære rolle er at få skabt et overblik over hvor synlige vi er. Kigge ind i selve
formidlingen af informationer, hvilken information, frekvensen samt hvilket type medier informationerne
kan/skal formidles i som f.eks. mail, hjemmeside, Facebook, instagram, aviser m.m.

Nyt layout på vores hjemmeside
Nogle af de aktuelle aktiviteter kommunikationsudvalget har kigget ind i, er Juelsminde Golfklubs
hjemmeside, hvor vi ønsker at skabe mere aktivitet og liv på siden i form af billeder og bevægelse.
Derfor er hjemmesidens forside nu med et nyt layout.
Baneinfo bliver udvidet med droneoptagelser, der tidligere har været benyttet. Vi påtænker at skulle have
nye dronebilleder ind på siden og dette er på idébrættet lige nu. Men indtil videre vil vi gerne benytte det vi
har således at især greenfee gæster kan få en ide om hvilken dejlig klub de kan besøge. Klubbens frivillige
webmastere Steen Alexandersen og Henrik Simonsen har arbejdet benhårdt og gjort en stor indsats for at
få sat hjemmesiden op.

Eksterne medier og magasiner.
Kommunikationsudvalget vil gerne bringe de gode historier om vores fantastiske klub og derfor er vi i fuld
gang med at kontakte diverse golfmagasiner netop for at få bragt de gode historier om Juelsminde golfklub,
faciliteterne, samarbejdet med Hellebjerg, omgivelserne og meget mere. Dette er noget vi arbejder
løbende på så vi håber inden længe at kunne vise jer den første af mange gode historier om klubben. Der
ligger i skrivende stund en 2 siders artikel klar til Golfavisen.
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Vi har også kigget lidt ind i hvor klubben dukker op når man googler Juelsminde Golfklub. I den kommende
tid vil vi fokusere på at blive mere synlige i forbindelse med blandt andet golfophold. Nye billeder og gode /
fængende beskrivende tekster er under udarbejdelse således at vi kan få solgt vores klub rigtigt ind og gjort
endnu mere synlig.

Fotograf på banen
Et billede kan sige mere end tusind ord og derfor er det besluttet at hyre en fotograf ind som skal tage
nogle rigtigt gode og repræsentative billeder af banen, faciliteterne og meget mere. Der er udarbejdet et
story board hvor vi med ca. 25-30 billeder skal kunne vise hvad Juelsminde Golfklub står for.
Vi forventer at kunne tage de endelige billeder inden midt juni.

Tidlig morgen fra hul 2

Vue op ad hul 9

Forskønnelse af klubbens interiør
Da den nye bestyrelse startede op blev der nedsat et forskønnelsesudvalg bestående af Lene Gram, Kresten
Andersen, Berit Lassen og Christina Hagh som skulle kigge lidt ind i indretningen af klubben.
Derfor vil I opleve en lille forvandling af klubhus samt omklædning.
Primære tiltage bliver opsætning af akustikvægge i selve klubhuset samt omklædning. De nye akustikvægge
skal selvfølgelig være med til at give en bedre akustik men samtidigt også løfte klubbens udseende.
Nye lækre anretterborde til caféen er blevet bestilt. Nye lamel gardiner sættes op samt maling af enkelte
områder i klubhuset samt omklædning. Vi håber I vil tage rigtigt godt imod de nye tiltag som skal være med
til at skabe endnu bedre og fantastiske omgivelser for vores dejlige klub.
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