Fra bestyrelsesmødet i januar 2018.

Frivillige bidrag til Nordborg Golfklub
Det lykkedes heldigvis at komme over 100 frivillige bidragsydere før 31.12. Så godt og vel endda,
idet 165 af vores medlemmer valgte at give mindst 200 kr til klubben – med skattefordel til de
enkelte og delvis MOMS-refusion til klubben.
Regeringen erkendte i efteråret 2017, at denne måde at støtte det frivillige arbejde på rundt omkring
i foreningslivet i Danmark er til alles bedste. Puljen er derfor intakt og lever videre i finansloven. Så
vi forstår faktisk ikke, hvorfor ALLE vores medlemmer ikke bakker op! Løsningen er så langt at
foretrække for alle parter frem for almindelige kontingentstigninger.

Økonomi
Regnskabet for 2017 er klar – men ikke revideret. Der tegner sig et pænt overskud efter
afskrivninger og ekstraordinære indtægter på ca. kr. 150.000.
Men der er mørke skyer i horisonten! Vi har ved årsskiftet registreret en medlemsafgang på godt 40
personer. Og desværre var der jo skuffende få nybegyndere under uddannelse i 2017. Det betyder
en voldsom nedgang i vore indtægter i 2018 og måske fremover. Så nu skal der kæmpes for at øge
indtægterne – måske er vort dræningsprojekt, Projekt25, ligefrem i fare.

Generalforsamling
Husk, vi holder generalforsamling i golfklub og baneselskab mandag d. 5. marts 2018 kl. 19 og ca.
21. Det foregår i Valhal, Skolevej 56, Havnbjerg.
Medlemmernes eventuelle forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 5. februar 2018.
Dagsorden udsendes senere.

Paragolf i Nordborg Golfklub
René Elley er kommet med i et DGU-udvalg, som skal udbrede paragolf i Danmark. Han har derfor
orienteret bestyrelsen om, hvilke muligheder, der ligger i konceptet – både for spillere og klubber. I
Nordborg Golfklub har vi 3 paragolfere (mindst) – 2 af dem blev endda europamestre i 2017.
Bestyrelsen vil nu vurdere, om det er et område, hvor vi mere aktivt skal gå ind og arbejde med
mulighederne.

Housekeeper
Vores housekeeper, Laila Christiansen, ønsker ikke at fortsætte arbejdet i 2018. Bestyrelsen har
besluttet ikke at ansætte en ny og vil i stedet fordele opgaverne mellem Bent, Christian, Morten og
rengøringspersonalet. Bent har ansvaret for planlægning og drift, så der bl.a. altid er drikkevarer i
vore automater.

Projekt25
Vi har været nødt til at tage en timeout i forberedelserne af projektet. Det tidligere omtalte fald i
kontingentindtægterne i 2018 betyder, vi ikke kan finansiere projektet som tænkt. Der er simpelthen
ikke luft i budgettet til at afdrage et lån på 1,6-2,0 millioner. Alle alternative handlemuligheder skal
nu undersøges og diskuteres.
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