
 

1 
 

MEDLEMSINFO JUELSMINDE GOLFKLUB                     NR. 12 
 

Juelsminde 18.08.2022 

 
Kære medlem i Juelsminde Golfklub, 
 
Efter en sommer med mange forskellige aktiviteter var bestyrelsen samlet onsdag d. 10/8 til årets 7. 
bestyrelsesmøde. Udover mødereferatet, som kan findes på vores hjemmeside, har vi nogle informationer, 
som du skal have, og de kommer nedenstående. 
 
Flot afvikling af Juelsmindeugen 
Igen i år blev Juelsmindeugen et stort tilløbsstykke for både medlemmer og gæstespillere. Over de fem 
dage dystede mere end 700 deltagere fra ikke mindre end 38 klubber. Tak til alle, der deltog. 
Bestyrelsen sender en ekstra tak til vores forskellige sections, som stod for gennemførelsen af de fem 
matcher - det gjorde I flot! Ligeledes tak til alle øvrige frivillige, som hjalp med både store og små opgaver i 
løbet af uge 28. Takket være jer blev Juelsmindeugen endnu engang en succes. 
 
Cafeen 
Vores cafebestyrer Jacob, som startede forud for denne sæson, meddelte desværre i forsommeren, at han 
fratræder sin stilling, når sæsonen slutter til oktober.   
Jacob har været glad for at være i Juelsminde Golfklub. Og på trods af nogle udfordringer i opstarten, har 
Jacob oplevet stor opbakning fra klubbens medlemmer. 
Men med et lille barn og en kone, som også har skiftende arbejdstider, har det været umuligt for Jacob og 
familien at få hverdagen til at hænge sammen. 
På bestyrelsens vegne vil jeg takke Jacob for hans indsats, og ikke mindst for hans tilbud om en lang 
fratrædelsesperiode, så vi kommer i mål med vores sæson. Tak for det Jacob, og held og lykke i fremtiden.  
 
Opfordring til alle medlemmer - hvis du vil være med i cafeudvalget og hjælpe med at finde en god og stabil 
løsning på cafedriften, så kontakt mig. Det er vigtigt, at vi får fundet en langsigtet løsning nu. 
 
Anmeldelse til fødevarestyrelsen 
I juli måned, og midt i Jacobs ferie, modtog fødevarestyrelsen en anonym anmeldelse mod Juelsminde 
Golfklub. Den anonyme anmelder mente, at vores cafe serverede madvarer, der var for gamle. Anmelderen 
mente også, at vi ikke havde styr på vores rengøring.  
Fødevarestyrelsen kom på et uanmeldt besøg, og som forventet kunne de konstatere, at der var styr på 
proceduren i køkkenet og ligeledes var der ikke noget at udsætte på rengøringen. 
Bestyrelsen opfordrer kraftigt til, at man kontakter os ved mistanke om problemer, før man laver en 
anonym anmeldelse til myndighederne.  
I denne sag var anmeldelsen ubegrundet, men selv om der skulle have været problemer, så vil vi rigtig 
gerne, som frivillig valgt men dog ansvarlig bestyrelse, have mulighed for at løse eventuelle problemer 
inden myndighederne involveres.  
 

https://juelsmindegolf.dk/referater/
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Om anmelderen er medlem eller gæst ved vi ikke, men jeg står naturligvis til rådighed, hvis personen 
ønsker at drøfte vores rengøring og egenkontrol.  
 
Møder med udvalg 
Vi har tidligere informeret om, at jeg, sammen med et eller flere bestyrelsesmedlemmer, ville deltage i 
udvalgsmøder og/eller aktiviteter. Denne rundtur er vi fortsat i gang med, og vi forventer at kunne afholde 
møder med samtlige udvalg inden sæsonafslutningen.  
 
Højt energiforbrug 
Da vi i klubhuset har et meget højt strømforbrug, er vi gået i gang med at undersøge, om vi kan finde 
besparelser. Karsten Glyngø fra bestyrelsen og facilitetsudvalget har påtaget sig opgaven, og sammen med 
en konsulent fra firmaet Scanenergi A/S, vil han analysere vores strømforbrug. Vi forventer at finde en 
betydelig besparelse. 
 
Banen 
De fleste har nok bemærket, at vores bane flere steder mangler vand. Vi har desværre ikke mulighed for at 
vande fairways, så vi må håbe på snarlige regnskyl, så fairways igen kan komme op på samme høje standard 
som vores greens og teesteder.  
Flere af maskinerne i vores maskinpark har mange år på bagen, og nogle af dem kræver reparationer. 
Klubben har kun én greenklipper, og da den er ved at være slidt, har vi hen over sommeren flere gange 
stået uden mulighed for at klippe vores greens. Da en sådan maskine er vital for vores drift, er vi gået i gang 
med at indhente tilbud på en ny greenklipper - enten som hybrid eller ren el. Vi forventer levering primo 
2023. 
Vores medhjælper Claus Larsen har siden maj måned været tilknyttet greenklipperstaben. Claus har nu fået 
mulighed for at gå på en velfortjent pension, hvorfor han fratræder sin stilling i denne uge. Tak til Claus for 
indsatsen. Vi glæder os over, at han fortsat vil stå til rådighed for os til foråret, hvor han må arbejde nogle 
timer om ugen. 
Frem mod næste sæson skal Mads have fundet en ny fast greenkeeper til vores team.  
 
Hjælp klubben med en lille donation 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af flere medlemmer, som har kendskab til nogle regler, som giver os 
mulighed for at få en del af vores indbetalte moms retur. 
Reglerne gælder almennyttige foreninger, som i visse tilfælde kan få en del af deres indbetalte moms retur 
forudsat, at pengene bruges til aktiviteter, der tilgodeser foreningens medlemmer.  
Vores revisor vurderer, at Juelsminde Golfklub overholder kriterierne, og at vi dermed burde kunne få 
mellem kr. 100.000,- og 150.000,- retur. 
Dette kræver dog, at vi er minimum 101 personer, som vil donere minimum kr. 200,00 til klubben. Vi vil 
derfor bede dig om at overveje, om du vil støtte klubben med et beløb på kr. 200,00 eller derover.  
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I næste uge sender vi mere info ud om denne ordning, men vi håber, at du allerede nu vil overveje at støtte 
klubben med et beløb. Det vil betyde rigtig meget for os alle sammen, hvis vi kan finde 101 personer, som 
vil støtte.  
 
Frivilligematch og afslutningsfest 
I løbet af kort tid vil sekretariatet sende invitationer ud til to forskellige arrangementer.  
 
Første invitation er til alle vores frivillige i klubben.  
For dem afholdes der frivilligematch søndag den 18. september. Det bliver en dag med fokus på hygge, 
golfspil og anerkendelse af alle jer, der bidrager med frivilligt arbejde i Juelsminde Golfklub - både i og 
udenfor sæsonen.  
 
Anden invitation er til årets sæsonafslutning. Vi har besluttet at afholde en stor sæsonafslutning, hvor vi 
starter med en 18 hullers match efterfulgt af et brag af en fest. Sæsonafslutningen afholdes lørdag den 15. 
oktober. 
 
Som sagt er invitationerne på vej, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, så vi kan få endnu to gode 
arrangementer i vores dejlige golfklub. 
 
Med ønsket om en fortsat god sæson. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Anders Kjær Jørgensen 
Formand 
 
 
 

 


