Fra bestyrelsesmødet i februar 2018.

Farvel til vores træner, René Klausen
I forbindelse med skiftet i ejerforhold på Benniksgaard Golfklub har René fået udvidet sine
arbejdsopgaver i den nye, klubejede bane. Samtidig har hans assistent Simon meddelt, at han
’skifter spor’ og starter på et studie til efteråret. Det har bevirket, at René ikke ser sig i stand til at
hjælpe Nordborg Golfklub i 2018 (se vedlagte meddelelse fra René).
Det er selvfølgelig smadderærgerligt, da vi – bestyrelsen og alle berørte medlemmer - har været
utrolig glade for samarbejdet med René og Simon.
Bestyrelsen forsøger nu at finde en løsning, som muligvis kan baseres på et fortsat samarbejde med
Simon og god støtte fra vore elitespillere i forbindelse med uddannelse af begyndere.

Information fra Baneudvalget om vinterens problemer
”Hullerne 1-9 er åbne for spil til vintergreens”
Det var den glædelige besked, vi kunne give medlemmerne i Nordborg Golfklub her i starten af
februar måned.
Det sker så desværre efter 4 måneder, hvor banen har været helt lukket. Og man kan bestemt ikke
forvente en positiv golfoplevelse derude lige nu. Der er stadigvæk meget vådt. Fordi der er lidt frost
i jorden, så går det lige an. Vi håber inderligt, at vi kan beholde forni åben frem til ”sæsonstart”.
Kun greens er holdt klippet i løbet af efterårsmånederne. Resten af banen har vi ikke kunnet køre
på. Det betyder, at græsset er temmelig langt mange steder.
Så selvom I skulle være så heldige at lave et godt slag midt i fairway, så er der ingen garanti for, at
bolden er nem at finde. Vi har sat et notat ind på golfbox omkring banens aktuelle stand, så
eventuelle greenfeegæster ikke bliver unødigt skuffede.
Det er med andre ord en rigtig træls situation. At vores naboklubber (og mange andre klubber i
Danmark) døjer med de samme problemer, giver ikke den store trøst. I bestyrelsen og baneudvalget
er vi naturligvis bekymrede både over banens konditioner og selvfølgelig for medlemmernes
spillemuligheder og for klubben generelt.
Det er ikke holdbart i længden, at banen er lukket i længere perioder. I år har vi ikke haft noget
valg. Det har været et helt ekstremt (vådt) år. Vi havde en DGU banekonsulent på besøg i
november, hvor vi gik banen rundt (umuligt at køre). Han havde ikke set noget lignende før, og
kunne godt se, at vi var tvunget til at holde banen lukket for spil.

Men det er tydeligt, at vi også er tvunget til at finde en løsning, så vi i fremtiden kan holde banen
åben hele året. Meget tyder på, at vi også i de kommende år kan forvente mere nedbør, end banen
kan holde til.
Derfor gik vi allerede i oktober i gang med det, vi kalder Projekt25 - golfbane til de næste 25 år. Vi
fik jo en ny lejeaftale med kommunen i hus for de næste 25 år. Dermed kom den største
forudsætning for en langsigtet investering i banen på plads. Omstændighederne omkring banen har
så gjort, at det haster med at få lavet de nødvendige ændringer. Både for at sikre klubbens
overlevelse, men også for at vi fremover fortsat kan have en meget attraktiv golfbane.
Der er stadigvæk nogle (primært økonomiske) forudsætninger, der skal falde på plads. Men vi vil
allerede nu gerne opfordre alle medlemmer, til at møde op til vores informationsmøde omkring
Projekt25 mandag den 26. februar kl. 19:00 i Valhal, Havnbjerg. Vi vil rigtig gerne – som altid –
have medlemmernes input til, hvordan vi bedst varetager både banens og klubbens ve og vel. Vi tror
meget på, at de planer, vi har lagt, vil sikre klubbens fremtid. Banen er til for medlemmerne, så mød
op og vis jeres opbakning til projektet og klubben i det hele taget.

Projekt25 status
Forprojektet er klar med en analyse og plan fra vore to konsulenter. Styregruppen har efter det
vigende medlemstal hen over årsskriftet redefineret projekt og især finansieringsmodel, så vi nu kan
præsentere et projekt, vi alle tror på.
Finansieringen bygger nu på forventninger om et kommunalt lån på Kr. 1.600.000, bidrag fra
private fonde på Kr. 400.000 og ikke mindst et pænt bidrag (penge + arbejdstimer) fra vore
medlemmer i 2018 og løbende fremover.
Når de eksterne sponsorer melder positivt tilbage og vi på generalforsamlingen bliver enige om, at
acceptere de øvrige økonomiske forudsætninger, kan vi starte udarbejdelsen af udbudsmateriale.

Markedsføring
Markedsføringsudvalget arbejder p.t. på højtryk med en række initiativer for at opdatere/forbedre
vores sponsorkoncept og for at tiltrække en masse nye golfspillere og greenfeegæster. Optimismen
er stor og vi glæder os til at se resultatet af anstrengelserne, som nu bakkes op af bestyrelsen.

Handicap komité
Den ny-etablerede handicapkomité har barslet med en arbejds-/ansvarsbeskrivelse og en analyse af
den store gruppe af seniorspillere, som har svært ved at score points pga. (for) lavt handicap.
Bestyrelsen vil efter en uddybende runde med evt. småjusteringer give grønt lys for gennemførelse
af en regulering (frivillig) af handicap for de ’ramte’ personer.

Øl
Som de fleste ved, har vi vedvarende problemer med driften af vore øl-/vand automater. Det er
uholdbart, at de alt for ofte stopper med at udlevere varer. Desuden er disse gamle køleautomater
urimelig dyre i strøm – mange tusind kroner pr. år. Og så vil vi gerne have opdateret

betalingsmulighederne til kort og/eller Mobilepay. Vi har diskuteret problemet med vores
nuværende leverandør, Albani og med en evt. alternativ leverandør, Fuglsang. Det ser ud som om,
Fuglsang er indstillet på at tilbyde den for os mest attraktive løsning. Vores nuværende kontrakt
med Albani løber til marts 2019.

Velkommen til nye medlemmer
Vi har siden 1.1.2018 fået følgende nye fuldtids-medlemmer:


Otto Pfeffer

Velkommen til en masse gode oplevelser i Nordborg Golfklub.

/Bestyrelsen

