
 

1 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 
 

Juelsminde 15-01-2021 
 
Kære medlemmer af Juelsminde golfklub.  
Fra bestyrelsens side vil vi ønske jer alle et rigtig godt nytår, og vi håber at vi får en fantastisk sæson, i et 
Danmark der forhåbentlig snart åbner op igen.  
 
Bestyrelsesmøder 
I bestyrelsen havde vi den 29. december vores første bestyrelsesmøde, hvor vi kiggede lidt bagud og 
drøftede de opgaver, som vi har overtaget fra den tidligere bestyrelse, så vi sikrer at de igangværende 
projekter fortsætter.  
Herudover brugte vi tiden på at snakke om den fremtidige struktur i vores bestyrelsesarbejde, og vi 
besluttede os for at lave en bestyrelsesdag, hvor vi har mulighed for at snakke om visionerne for klubben og 
drøfte en fremtidig strategi for de mange interesseområder, der er i klubben. 
Aftalen blev, at vi søndag den 10. januar skulle have en bestyrelsesdag, hvor vi kunne gennemgå alle 
klubbens aktiviteter og lave nogle planer for, hvad vi som bestyrelse skal arbejde med i det kommende år.  
Pga. skærpede retningslinjer måtte dette møde udsættes.  
Så snart det igen bliver muligt at mødes mere end 5 personer, vil vi afholde denne dag, indtil da holder vi 
kontakten via mail, telefon osv. 
Selvom bestyrelsen ikke kan mødes fysisk lige pt., betyder det ikke, at de mange projekter og opgaver, vi 
arbejder med, er gået i stå. Derfor får I her en kort status på igangværende aktiviteter. 
 

Baneudvalget: 
Renovering og udvidelse af udslagsområde. 
Juelsminde golfklubs venner samlede for nogle år siden en del penge ind, som blev øremærket til at 
renovere og forbedre vores udslagsområde ved driving rangen. Projektet er dog aldrig blevet gennemført, 
men det bliver det i år.  
Den nuværende belægning og de gamle jernbanesvæller bliver fjernet. Området med udslagsmåtter bliver 
udvidet, så vi får et udslagsområde, der er i alt 80 meter langt. På hele området hvor man slår ud, bliver der 
lagt belægnings sten, og der bliver plads til cirka 25 udslagsmåtter.   
Arbejdet udføres primært af vores greenkeepere, og de går i gang med dette projekt i løbet af kort tid. 
 
OBS OBS OBS! 
Området vil være lukket, mens arbejdet udføres, og der henvises til udslagshuset i den anden ende af 
rangen, hvis man skal træne. Spande til bolde findes ved lockerrummet. 
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Overdækning af udslagsområde. 
Udover udvidelse af området, og ny belægning, som vil forskønne området betragteligt, så arbejder vi også 
på at få lavet en overdækning på en del af området.  
Dette projekt er der også tidligere arbejdet med, og vi har derfor nogle fine tegninger, der fortsat kan 
bruges i forbindelse med, at vi starter projektet op igen.  
En overdækning er en bekostelig affære, og tidligere har det pga. økonomi ikke været muligt at realisere 
dette projekt. 
At vi tror på det nu kan lade sig gøre, skyldes at vi er i dialog med Hellebjerg Idrætsefterskole om projektet, 
og de har givet en positiv tilkendegivelse i forhold til at indgå en lejeaftale, der kan være med til at 
finansiere det nye udslagshus.  
Hellebjerg har i dag 28 elever på deres golflinje, og de er også meget interesserede i, at vi på klubbens 
anlæg får nogle bedre træningsfaciliteter, og herunder et overdækket areal på vores udslagsområde.  
Vi er derfor ved at opdatere tegningerne på et nyt udslagshus, og vil i løbet af kort tid begynde at indhente 
priser, og lave et budget på dette projekt. 
I vil høre fra os, når der er mere nyt om denne del af projektet.  
Som flere måske har bemærket, så er der sat en del markeringspæle i jorden i området ved mødepladsen 
og ved vores indspilsgreen og træningsbunker.  
Vi har nogle ideer til hvordan vi kan forbedre vores træningsfaciliteter, og i baneudvalget arbejder vi også 
med dette projekt. Pælene der er sat i jorden, er udelukkende sat i forbindelse med nogle opmålinger, og 
vil blive fjernet igen så snart vi har de sidste mål registreret, og vi kan arbejde videre med materialepriser 
osv. 
Også dette projekt vil vi løbende holde jer informeret om. 
 
Greenkeeperfaciliteter, veje og stier  
Vores greenkeepere bruger vinterperioden på delvis afspadsering og arbejder derfor på nedsat tid. Udover 
at de er ved at sætte deres nye pavillon i stand og lave den klar med omklædningsrum og frokoststue. De 
arbejder samtidig med et par projekter på banen når vejret tillader. 
De er ved at flytte stien/vejen ved hul 15, så den bliver placeret på venstre side af teestedet. Teestederne 
bliver derved udvidet ud mod vejen, og der bliver fra den nye vej etableret en trappe op til teested. 
Ved hul 12 og 18 er stierne ved at blive repareret. 
 
Sponsorudvalget 
Sponsorudvalget arbejder aktivt for at opdatere og forny de nuværende sponsorer. Det er glædeligt, at vi 
igen i år har sponsorer på alle vores huller. Alle vores sponsorerer store som små har stor betydning for 
klubben. Det betyder, at vi kan give klubbens medlemmer og gæster en fantastisk bane samt nogle gode 
faciliteter. 
 
Så kære medlemmer HUSK AT STØTTE KLUBBENS SPONSORER – DE STØTTER OS. 
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Der er kommet nye sponsorer siden sæsonen gik på hæld: Nordic Coating som har tegnet sig for hul 16 og  
COOP, SuperBrugsen hul 17 samt Friis Optik som har tre baneskilte med ”Så du nedslagsmærket”. 
NYT: Nybolig/Nordicals sponsorere et erindrings bagmærke til de dygtige som laver Hole-in-one. 
 
Planlægningsmøde og programmer for sections 
Klubbens årlige planlægningsmøde er desværre ikke muligt at holde pga. de stramme restriktioner omkring 
Covid-19. 
Derfor opfordres alle sections, begynder, junior samt turneringsudvalget til at fremsende deres program til 
Helle: hl@juelsmindegolf.dk som vil tjekke om det konflikter med klubkalender eller øvrige aftaler. 
Der gøres opmærksom på, såfremt senior damer- og herrer spiller i ugerne 30, 31 & 32 er det med løbende 
start. 
 
Banen er pt. Åben for spil til vintergreens på huller 1 – 9. Bag-ni er lukket. 
 
De bedste hilsner fra  
Bestyrelsen i Juelsminde Golfklub 
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