
Kære medlemmer
 

Sæsonen står for døren, og her kommer en opdatering fra bestyrelsen på de projekter, som er i gang frem mod baneåbningen.

 

Bestyrelsesmøder og bestyrelsens fokusområder
Covid-19-situationen gør det svært for os i den nye bestyrelse at komme i gang med vores arbejde, hvilket er ganske frustreren-

de. Som tidligere nævnt havde vi planlagt en bestyrelsesdag den 29. december, hvor vi skulle have lavet en forventningsafstem-

ning og afklaret de fokusområder, som bestyrelsen skal arbejde med. Men mødet kunne desværre ikke gennemføres, hvorfor vi 

endnu ikke har været samlet i forbindelse med dette arbejde.

 

I februar afholdte vi et online møde, og det gik overraskende godt, omstændighederne taget i betragtning. Mødet tog 2 ½ time, 

og der var god stemning og energi i den nye bestyrelse. Referatet fra mødet kan ses på klubbens hjemmeside.  

 

Angående bestyrelsens fokusområder, så er dette endnu ikke endeligt afklaret. Vi har dog aftalt, at der skal gennemføres nogle 

forbedringer på banen som baneudvalget allerede har anbefalet, og dem kan I læse lidt mere om nedenstående.

 

Vi forventer at afholde endnu et online bestyrelsesmøde i den kommende uge.

 

Teesteder
Teestedet på hul 12 har en uheldig udformning idet tee 47 ligger væsentligt højere end tee 56, hvilket er uhensigtsmæssigt for 

spillerne fra tee 56. Det er i gang med at blive ændret, så der i stedet etableres ét stort teested på hul 12.

 

Ligeledes arbejdes der på teestedet på hul 15, hvor stien flyttes til venstre for teestedet og der etableres en ny trappe op til tee 

47. Endvidere har vinklen på teestedet aldrig være orienteret direkte mod green - det bliver der rettet op på nu.

 

Stier og veje
Vores stier og veje på banen har flere steder, og igennem længere tid, trængt til vedligeholdelse og reparation. Det bliver der nu 

gjort noget ved, og på hul 12-13-14-15 er stierne op til teestederne blevet udjævnet og beklædt med nyt slotsgrus. Faktisk er der 

fra hul 12 til teestedet på hul 13 etableret en hel ny sti, som vil være lettere at færdes på for både gående og buggys.
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Nyt udslagsområde
Som tidligere omtalt er vi i gang med at renovere vores udslagsområde ved drivingrangen. Vi renoverer det tidligere udslagsom-

råde med ny belægning og samtidig forberedes der til, at det 42 meter lange areal kan overdækkes i form af et udslagshus. I for-

længelse af det nye udslagshus etablerer vi et 42 meters udslagsområde med ny belægning og nye måtter – dette områder bliver 

ikke overdækket.  

Med et meget stort bidrag fra Hellebjerg Idrætsefterskole samt pengene fra Juelsminde Golfklubs Venner, har vi kunne finansiere 

udvidelsen af udslagsområdet, den ny belægning og måtter samt et udslagshus på 42 meter og 12 pladser, uden at det påvirker 

klubbens økonomi, hvorfor projektet er i fuld gang med at blive realiseret.

 

Dette har kunnet lade sig gøre takket være det føromtalte bidrag fra Hellebjerg samt en stor indsats fra Knud Mikkelsen og Ole 

Bell fra seniorherrerne, som har projekteret og tegnet projektet. Ligeledes har vores egne greenkeepere lavet et godt stykke ar-

bejde og Mens section har tilbudt at lave murerblokke og leca på soklerne, så de er klar til det nye udslagshus, så også en stor tak 

til Mens section.

 

Yderligere har vi fået positive tilkendegivelser fra vores sponsorer, som ønsker at bidrage til eksempelvis materialer i forbindelse 

med opførelsen af udslagshuset. Det er en fornøjelse af mærke denne opbakning og vilje til samarbejde.

 

Da det kræver en byggetilladelse at opføre udslagshuset, og da det ligger i landzone, må vi forvente en del behandlingstid hos 

kommunen. Vi kan derfor ikke sige, hvornår udslagshuset er på plads, men forventeligt til sommer. Vi garanterer til gengæld, at 

det kommer til at gå stærkt, når først vi har tilladelsen. Vi er godt forberedt, og fundamentet er klar til opførelse af bygningen.

Vi forventer, at det nye udslagsområde inklusiv ny belægning og nye måtter, er klar den 1. april.

 

Baneåbning
Der er, som nævnt, nogle projekter på banen, som gør, at vi endnu ikke kan åbne. Det havde dog heller ikke været muligt, da 

vejret pt. ikke tillader en baneåbning. Vi forventer at afslutte baneprojekterne i løbet af den næste uge til halvanden, og derefter 

er det kun vejret, der bestemmer, hvornår vi åbner banen. Greenkeeperne er meget snart klar med en fin bane, så vi kan få en 

fantastisk sæson. Vi vender tilbage med en åbningsdato samt praktisk information omkring de områder, der har været under 

ombygning, hurtigst muligt.

  

Nyt fra cafeen
Vores nye cafe- og køkkenchef, Klaus Sørensen, er nu startet i klubben. Da klubhuset er lukket, har Klaus haft tid til at etablere 

take away-initiativet, som har fået en positiv modtagelse, hvorfor Klaus forventer at fortsætte med at tilbyde take way, når vi 

forhåbentlig snart kan genåbne klubhuset.

Bestyrelsen byder Klaus velkommen og opfordrer alle klubbens medlemmer til at prøve hans take away – den er virkelig lækker. 



Covid-19-situation og retningslinjer
Klubhuset er fortsat lukket og må kun anvendes i.fm. udskrivning af scorekort samt brug af toiletterne. Det er ikke tilladt at 

opholde sig mere end 5 personer samlet i og omkring klubhuset medmindre, at der er tale om fælles træning eller turnering 

arrangeret af klubben.

Klubhuset må endvidere ikke anvendes til udvalgsmøder og lignende, hvor der samles mere end 5 personer.

 

Herudover afventer vi en udmelding fra DGU i forhold til afvikling af diverse aktiviteter i og omkring klubben, og vi forventer 

at kunne melde nye retningslinjer ud i forbindelse med informationen om baneåbning.

 

 

 På vegne af bestyrelsen i Juelsminde 
Golfklub,
Anders Kjær Jørgensen
Formand


