
Med hensyn til arbejdsdagen, er der stadig en del opgaver som kan løses individuel. Se vedhæftet opgave 

liste.  

Captain for de enkelte udvalg kan uddele opgaver og kontaktes. Se vedhæftet info på Captains og teams. 

For brug af redskaber mm. kontakt Mads Høgh eller Ole Bell. 

 

Ad hoc/Byggeudvalg    Ole Bell, ob@ojas.dk - 40348613 

 

5 små skure i terræn    Ole Bell, ob@ojas.dk - 40348613 

 

Lockerrum        Ole Karlsen, karlsen 2334@gmail.com - 29292334 

 

Banen        Mads Høgh, madshogh85@gmail.com - 28293755 

 

Skilte        Niels Ove Nielsen, elgani@hotmail.com - 40334674 

 

Vinduespudsning    Inge Ravn Madsen, 75693559@profibermail.dk - 75693559 

 

Arealer omkring klubhus    Gitte Herold, herold@os.dk - 22833737             

                    

 

 

Vi følger den kritiske situation og vil løbende holde jer underrettet.  

 

Vi skal stå sammen og passe på hinanden. 

 

JUELSMINDE GOLFKLUB 
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Bygherre: Juelsminde Golfklub 

Byggesag: Arbejdsdag 21.03.2020 – og efterfølgende opgaver 

Emne: Opgavebeskrivelse 

 

AD HOC/BYGGEUDVALG 

 Etablering af overdækning ved boldautomat (tidsterminer aftales senere) 

Etablering af værn i opholdszonen ved pumpehuset ved hul 3/4, og etablering af ny 
gulvbelægning (tidsterminer aftales) 

Se vedhæftede holdsammensætning 

 

BANEN Opgaverne fastlægges på dagen 

 Se vedhæftede holdsammensætning 

 

5 SMÅ SKURE I TERRÆN 

Skuret ved hul ¾ - værn og gulvbelægning fjernes. Der skal efterfølgende etableres et rio-net 

under gulvet, etableres flisebelægning som gulv og værn retableres. Der monteres nyt 

lynafleder-anlæg med en kobberledning rundt om skuret, og nye spyd med forbindelse til 

eksisterende aluminiums kabel, rionettet og kobberledning. 

Skuret ved hul 5/6 – ingen aktivitet. Der etableres efterfølgende en ny placering af skuret 

med rionet, flisebelægning som gulv, skuret flyttes og lynafleder-anlæg etableres. 

Skuret ved hul 12/13 – ingen aktivitet. Der etableres efterfølgende en ny placering af skuret 

med rionet, flisebelægning som gulv, skuret flyttes og lynafleder-anlæg etableres. 

Skuret ved hul 15/16 - ingen aktivitet. Der etableres efterfølgende en ny placering af skuret 

med rionet, flisebelægning som gulv, skuret flyttes og lynafleder-anlæg etableres. 

Skur ved hul 10 – rengøring og fjernelse af ukrudt mv. 

Se vedhæftede holdsammensætning 

 

KLUBHUS / VINDUESPOLERING 

Oprydning/fejning af belagte arealer og fjernelse af ukrudt, herunder også indkørsel og telt. 

Opsætning af borde og bænke på terrasser. 

Fjernelse af ukrudt i arealer med ral, tæt på bygning – herunder også i bedet ved    

indgangssiden og i hækken over mod samlingspladsen. 



På p-pladsen skal der luges for ukrudt i hækken mellem de to halvdele 

                           Oprydning/rengøring af golfgade. 

 Kantskæring af græs mellem putting-green og terrassen. 

                           Plantning af blomster 

                           Rensning af tagrender 

                           Oprydning i fyrrum og affaldsplads 

                           Oprydning i depot 

                           Vask af vinduer ude og inde 

Der skal algebehandles på betonsøjlerne/ankeret ved indkørslen 

Se vedhæftede holdsammensætning 

 

LOCKERRUM 

Oprydning og rengøring af belagte arealer 

                           Fjernelse af ukrudt i arealer med ral, tæt på bygning 

 Rensning af tagrender 

                           Oprydning indvendigt i lockerrummet, inclusive hjørnerne og ikke låste rum 

 Reparation af lameller i dørene 

 Opretning af stopklods for dør til øl-depot. 

 Se vedhæftede holdsammensætning 

 

SKILTE rengøring/vask af skilte på tee-stederne efter behov – ingen aktivitet på arbejdsdagen der 

kommer nye skilte til sæsonstart. 

 Se vedhæftede holdsammensætning 

 

HUSK koste, river, kantklippere, hakkejern mv – og husk at mærke jeres remedier, så de 

kommer med hjem igen. En trailer eller to kunne vi nok også bruge. Ifør jer praktisk tøj, 

handsker og fodtøj (husk skiftesko til indendørs brug), og måske lidt regntøj – vejret har det 

jo med at drille lidt. 

 

Facilitetsudvalget 10.03.2020 


