Fra bestyrelsesmødet i april 2018.

Projekt 25
Finansieringen af ’Projekt 25 – Golfbane til de næste 25 år’ udvikler sig positivt, og projektet ser
efterhånden absolut realistisk ud. Kommunen har på sidste byrådsmøde bevilget et lån til klubben
på 1.6 millioner kroner og Fabrikant Mads Clausens Fond har doneret ¼ million kroner. Det glæder
os meget, og dette er et par afgørende forudsætninger, som nu er på plads.
Ovennævnte tilsagn er givet under forudsætning af, at klubbens medlemmer selv bidrager med den
budgetterede egenfinansiering. Så det er den næste ’hurdle’, vi vil fokusere på. Glæd jer, der bliver
snart mange forskellige måder, hvorpå I kan bidrage til en væsentlig forbedring af vores skønne
bane 
Ligesom vi ser frem til flere forhåbentlig positive tilbagemeldinger fra private fonde.
Finansieringsstatus fremgår af nedenstående:

I dette positive lys har bestyrelsen besluttet at igangsætte udarbejdelse af udbudsmateriale og
forberede den nye oplagsplads. Alt sammen for at spare tid, så vi kan starte arbejdet på banen, så
snart egenfinansieringen ved frivillige medlemsbidrag er på plads.

Økonomi
Vi konstaterer desværre svigtende kontingentindtægter. Som frygtet, betyder det relativt store
medlemsfrafald vi fik omkring årsskiftet, at det budgetterede overskud på ca. kr 100.000 er i fare.
Stram omkostningsstyring er nødvendig, og der bliver i år næppe råd til at indfri ønsker ud over
basisbudgettet.
VI SKAL HAVE VENDT MEDLEMSUDVIKLINGEN! ALLE GODE FORSLAG ER VELKOMNE.

Ny hjemmeside
Klubbens nye hjemmeside er nu (endelig) klar til publicering. Som brugere skal I ikke gøre noget –
I bliver i jeres browser automatisk ledt til det rette sted via www.nordborg-golfklub.dk . Hvis du
mod forventning stadig ender på den gamle hjemmeside, skal du nok lige slette alle browser-data på
computeren.
Vi håber, at I får glæde af det nye design, den simplere struktur og de friske, opdaterede
informationer. Vi har forsøgt at rydde op, forenkle og gøre hjemmesiden mere overskuelig.
Samtidig med, at den nu er meget mere telefon- og tabletvenlig.
Vores webmaster og mange ’redaktører’ fra bestyrelse og ’klubber i klubben’ har lagt et stort
arbejde i at få sorteret, flyttet og opdateret indholdet fra den gamle hjemmeside. Og Sven-Erik
Boysens flotte billeder på forsiden sætter prikken over i’et. Tak til alle.
Vi håber, at vi har ramt tæt på målet. Mere end 90% af hjemmesidens forskellige undersider er
opdateret til et niveau, vi synes er fyldestgørende. De manglende sider og informationer vil følge
efter, efterhånden som de forskellige redaktører er klar med deres bidrag. Skulle du mangle
informationer eller have forslag til yderligere forbedringer, så hører vi meget gerne fra dig.

Personale
Klubben har ansat Hans Ebbe Mathiesen som midlertidig erstatning for greenkeeper Benny
Jørgensen, som jo har valgt at forlade klubben. Ebbe kender I måske fra sidste sommer, hvor han i
højsæsonen hjalp med banearbejdet. Så han er helt fortrolig med de forskellige arbejdsopgaver. Han
er ansat på kontrakt frem til efteråret 2018.
Velkommen til Ebbe.

Hærværk på boldkassen
Da greenkeeperne møder på arbejde tirsdag efter påsken, er det et på flere måder sørgeligt syn, der
møder dem.

Der kom desværre en hel del regn gennem påsken, og derfor er det stadig ikke muligt at køre
hverken på banen eller på driving range. Det trænede øje vil også se på billedet, at der står blankt
vand i bunkeren. Derfor er vi stadig nødt til, at holde driving range lukket, da vi ikke kan samle
boldene op og de simpelthen forsvinder ned i jorden – og dermed mister vi dem. Ærgerligt, men
sådan er omstændighederne desværre.
Hvad der dog er endnu mere sørgeligt er, at der åbenbart er medlemmer i klubben, som er hævet
både over faktiske omstændigheder og over baneudvalgets beslutninger. Nogen har gjort vold på
låget af boldkassen (som er låst), og åbenbart fisket bolde op. Låget er nu bøjet, og boldene
sandsynligvis forsvundet ned under jordoverfladen.
Må vi ikke godt henstille til, at man respekterer de forhold, som bestyrelse og udvalg stiller
medlemmerne til rådighed. Vi er altid åbne for kritik og gode forslag til alles bedste – men hærværk
er ikke acceptabelt – uanset om det begås af medlemmer eller andre.

Bagmærker
Vores sekretær, Marie Petersen, arbejder stadig med at aflevere bagmærker for 2018 til alle
medlemmer. Har du ikke fået dit endnu, ligger det sandsynligvis i en kuvert med medlemsnummer i
den næstøverste skuffe i greenfeerummet. Her bedes du selv afhente det.

Forårsrengøring i bagskabe
Har du endnu ikke fået gjort forårsrent i dit bagskab, så er det på høje tid. Al emballage,
chokoladepapir, skrammel osv. skal ud, så der absolut intet er at komme efter for rotterne.
Kost og fejeblad står til fri afbenyttelse i bagrummene.

OK Benzinkort – det giver sponsorpenge til Nordborg Golfklub

Nordborg Golfklub har en sponsor-aftale med OK Benzin. Kunder med OK Benzinkort kan
beslutte, at OK skal videresende 5 øre per liter benzin, de køber, til Nordborg Golfklub. Det er
frivilligt for den enkelte OK-kunde, og det igangsættes via hjemmesiden www.ok.dk , hvor man
vælger Nordborg Golfklub som modtager. Du kan også vælge at dele beløbet mellem flere klubber.
Så har du allerede et OK Benzinkort, vil vi opfordre dig til at betænke klubben.
Og har du ikke et OK Benzinkort, skulle du måske overveje……..
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