Nyt fra sponsorudvalget
Juelsminde 02-07-2021

Hvis ikke det havde været for vores mange trofaste og loyale sponsorer ville Juelsminde
Golfklub ikke være den klub vi er i dag…………
Sammenligner vi os med omkring liggende klubber, så kan vi i Juelsminde Golfklub ikke være andet en taknemmelige
og ydmyge. For vores lille klub har sammenlignet med andre klubber og vores størrelse til trods et meget stort
sponsorbudget.
Dette kunne slet ikke lade sig gøre uden den enorm store opbakning vi gang på gang oplever fra vores mange loyale
sponsorer. Som virksomhedsejer har Corona krisen ikke været uden udfordringer. Netop derfor priser Juelsminde
Golfklub sig endnu mere lykkelig og beæret over, at ingen sponsorer er stoppet og ej heller har nedbragt deres
sponsorat i klubben under COVID 19.
At vores sponsorer kontinuerligt vælger at bakke op om vores dejlige klub, er utrolig vigtigt for klubbens fremtid. Hver
og én bidrager de med, at Juelsminde Golf kan komme videre med nogle at de mange projekter og visioner, vi har for
klubben. Derigennem kan vi fortsat lave aktiviteter og udvidelser, som skal være med til at gøre klubben endnu mere
attraktiv. Samtidigt øges klubbens mulighed for flere medlemmer og derigennem mere aktivitet til klubben.

Udslagshuset
I forbindelse med etablering af det overdækkede udslagshus, blev der på under 3 uger solgt 9 nye sponsorater (Oasen
købte 2) med en 3-5 års løbetid og dermed udsolgt.
De nye sponsorer som har valgt at støtte op om klubben er:
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Træningsfaciliteter støttes af EDC og Feriepartner Danmark
EDC samt Feriepartner Danmark har desuden valgt at udvide deres sponsorat i Juelsminde Golfklub i forbindelse med
klubbens udvidelse af træningsfaciliteter på indspilsområdet, driving range samt træningsbolde til driving range.

Hole in one sponsorat – Broholt Malerfirma
Broholt Malerfirma har indgået en aftale med Juelsminde Golfklub, som betyder, at firmaet fra 2022 er hulsponsor på
hul 4. Samtidig har Broholt Malerfirma tegnet sig for et ”hole-in-one sponsorat” på samme hul.
Er man som spiller så dygtig at lave hole-in-one på hul 4 får man 5.000 kr. til malerarbejde fra Malerfirmaet Broholt.
Samtlige medlemmer af Juelsminde Golfklub kan desuden få 30 % rabat ved køb af maling hos Malerens Lagersalg i
Horsens og Højbjerg ved fremvisning af DGU medlemskort

Støtte til etablering af forbedrede træningsfaciliteter fra Sydbank og Insero.
I forbindelse med etableringen af det overdækkede udslagsområde arbejdes der med planer om at forbedre
faciliteterne til træning for både trænerne og medlemmerne. Som tidligere nævnt omfatter det et overdækket
træningsområde i det nye udslagshus, men på sigt også etablering af indendørs træningsfaciliteter.
I den forbindelse har Juelsminde Golfklub søgt om støtte fra Sydbank Fonden og har modtaget et tilsagn om 100.000
kr. i støtte hertil.
Insero har også bevilliget 50.000 kr. til klubben hvor pengene går til nye udslagsmåtter.
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Medlemsfordele – Flügger, Malerens Lagersalg
Som medlem af Juelsminde Golfklub kan man få rabat ved køb af maling. Hos Flügger kan man opnå rabat på 20 % og
hos Malerens Lagersalg kan man få 30 % rabat ved køb af maling hos Malerens Lagersalg i Horsens og Højbjerg ved
fremvisning af DGU-medlemskort.

Støt Juelsminde Golfklub når du tanker hos OK
Du kan støtte lokalsporten med dit OK Benzinkort og via OK-appen.
Benzinkort: Du kan knytte en klub til dit OK Benzinkort, så den får støtte hver gang, du tanker. Hvis du allerede har
knyttet en klub til dit kort, kan du se hvilken på Min OK under menupunktet 'Profil'. Hvis du endnu ikke støtter en klub,
kan du ringe til os på 70 10 20 33 – så hjælper OK dig med at sætte det op.
App: Du kan tilføje dit OK Benzinkort i appen og se hvilken klub, du støtter. Her er det også muligt at skifte klub eller
tilknytte én, hvis du endnu ikke støtter. Du vælger klub under 'Mig' og dernæst 'Støt sporten', hvor du trykker på dit
kort. Trykker du på 'Vælg forening' kan du søge efter den klub, du ønsker at støtte. Når du har fundet klubben, vælger
du denne og trykker herefter på 'Gem sponsoraftale'.
Det er også muligt at støtte lokalsporten, når du betaler med MobilePay eller Dankort via appen - du skal blot huske at
være logget ind. Du vælger, hvilken klub du vil støtte på samme måde som benzinkortet.
Læs mere her : https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/stoet-en-lang-raekke-organisationer-og-foreninger

En stor tak til alle vores sponsorer
Juelsminde Golfklub takker for den store opbakning fra både nuværende og nye sponsorer samt Insero og Sydbank
Fonden.
Uden jeres støtte kunne vi ikke være den klub vi er i dag. Vi er dybt taknemlige for at I støtter op om vores mange
projekter.

Med venlig hilsen Sponsorudvalget, Juelsminde Golfklub
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Hovedsponsorer

Øvrige sponsorer

4

