Fra bestyrelsesmødet i marts 2018.

Æresmedlem
Bestyrelsen har besluttet at udnævne Kirsten Pinholt til æresmedlem af klubben. Kirsten er vort
absolut ældste medlem og har været medlem af Nordborg Golfklub i 27 år. Hun har gennem alle
årene været utrolig engageret i klubbens drift, sociale liv og været en bærende kraft i klublivet.
Kirsten vil også herefter altid være velkommen i klubhuset – også selvom helbredet måske ikke
længere rækker til de store golfrunder.

Generalforsamling
Generalforsamling 2018 er vel overstået, og vi glæder os nu til en forrygende golfsæson. De
godkendte regnskaber og beretningen for 2017 kan studeres på vores hjemmeside. Et fyldigt referat
fra generalforsamlingen vil også snart være tilgængelig samme sted.
Bestyrelsens forslag til nye kontingentsatser for 2019 blev vedtaget med en lille ændring i kriterier
og pris for kategorien ’Unge under uddannelse’.
Det indkomne forslag om ændring af medlemsperiode fra 1 år til ½ år blev ikke vedtaget.
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalgsmedlemmer på valg blev genvalgt, så
bestyrelsen fortsætter i 2018 med uændret bemanding og konstituering.

Handicapregulering
Bestyrelsen har godkendt model og retningslinier for skønsmæssig regulering.
Handicap komiteen går nu i gang med at opregulere en række medlemmer, der skønnes at have for
lavt handicap. Det drejer sig om aldersgruppen 60+ og handicap gruppe 3-5 (11,5-36).
Reguleringen vil kunne ses i Golfbox efter 20. marts 2018. Hvis man ikke ønsker regulering bedes
dette meddelt Marie Petersen inden 20. marts på telefon 30 51 56 09 eller mail
sekretaer@nordborg-golfklub.dk . Hvis man efterstående ikke er tilfreds med det nye handicap, så
giv besked til Marie Petersen og det bliver rettet tilbage.
På klubbens hjemmeside er beskrivelse af modellen og retningslinier for skønsmæssig regulering.
Ud fra dette kan man, hvis man tilhører målgruppen, selv beregne om man bliver reguleret og i
givet fald hvor meget.

Arbejdsdag, lørdag 24. marts kl 8:30
Bestyrelsen glæder sig til at se alle (eller måske næsten alle) klubbens medlemmer til den årlige
forårsklargøring af klubhus og bane. Efter morgenkaffen kl 8:30 vil vi alle efter bedste evne hjælpe
hinanden med de planlagte opgaver. Vi slutter med en omgang skipperlapskovs ved 14 tiden.
Tilmeld dig straks på opslagstavlen i klubhuset eller ved at sende en mail til banen@nordborggolfklub.dk . Du kan også angive din foretrukne opgavetype – så vi udnytter dine evner bedst
muligt 

Fritspilsordning med Sønderborg Golfklub
Også i 2018 kan du som fuldtidsmedlem (ikke Flex-) i Nordborg Golfklub spille frit og gratis på
Sønderborg Golfklubs bane, hvis du tilmelder dig fritspilsordningen og betaler 600 kr. Der knytter
sig visse betingelser til ordningen, såsom at du skal have været medlem i Nordborg Golfklub i min.
2 år, ligesom spilleretten kun gælder fra 1.4. til 31.10. Alle detaljer i aftalen kan ses på vores
hjemmeside.
Tilmelding foregår til vores sekretær, Marie Petersen, tlf 30 51 56 09.

Velkommen til nye medlemmer
Vi har siden 1.2.2018 fået følgende nye medlemmer:


Hanne Frederiksen

Velkommen til en masse gode oplevelser i Nordborg Golfklub.

/Bestyrelsen

