
JAMMERBUGTENS GOLFKLUB 

Medlemsmøde 17. marts 2022  

Fremmødt var ca. 50 medlemmer.  

Kenny bød velkommen.  

Som det første blev der delt sedler ud, som medlemmerne kunne skrive sig 
på til de frivillige ting, som de var interesseret i at hjælpe klubben med.  

Forpagter til restauranten. Herunder kommer også rengøring af klubhuset.  
Stadig ingen der har meldt sig på banen, men der er dog aftalt et møde med 
en interesseret.   

På før omtalte sedler var et nyt ønske om et køkkenhold. Dette består i at 
servicere greenfee grupper som ønsker at spise. Her var tænkt at vi får 
maden udefra (selvfølgelig fra én af vores sponsorer) Så opgaven er 
borddækning, servering og oprydning.  

GK: Foreslog betaling for rengøring.  

Mht. deltagelse i diverse grupper, så lad det gå fra mund til mund. Jo flere 
der er i grupperne jo færre gange er det jo ”din tur”.  

Forslag til at Køkkenet drives som et forsamlingshus.  

Grøn tirsdag. Skal / skal ikke…. Da denne gik i gang sidste år, kom der 
mange de første par gange, derefter dalede det. Jeg synes den skal have et 
forsøg mere. Der er jo altid meget at lave i og omkring huset.   

Hvis der er større opgaver, så slås disse op, hvorefter man melder sig. Det 
gik jo så fint da garagerne skulle males.   

Vores træner er Mads Albrektsen. Han vil også have adgang til Trackman.  

KL: Shoppen vil have betydeligt mere åbent. Dette vil blive muligt, idet de der 
passer kontoret vil have mulighed for at åbne. Helst med betaling af 
mobilepay. 

SC: Fortalte om den opsatte box til bilnøgler, hvormed det er muligt at 
bestille Buggy via golf box. Udførlig opskrift vil følge.  

FH: Har modtaget, og opsætter nye skilte til Hjertestien og Tee steder.  

MW: Flagsætning vil fremover ske efter ”lagkageprincippet”.  1 – 4.            
Vil kunne ses ved golfboxen i receptionen.  



DGU har sammen med Norlys valgt at opsætte lade standere i 186 
golfklubber i Danmark. Heraf får vi to. Uden regning.  

EH: Gjorde opmærksom på at vi har 35-års fødselsdag i år, og at vi burde 
markere dette. Evt. med 35% rabat. Måske et godt tilbud i en af ferieugerne, 
på lige fod med andre af vore naboklubber.  

Opfordring fra FH: Møder i på jeres vej et oplagt emne til sponsor, så sæt 
dem i kontakt med Finn.  

OG i denne forbindelse, så sørg for at møde op til vores Sponsormatcher. Det 
skylder vi vores sponsorer, Det er hyggeligt socialt samvær, og du risikerer 
også at gå hjem men en fin præmie.  

OG ENDELIG, STØR VORE SPONSORER, DE STØTTER OS.  

 

 

 

 

 

  

 


