Fra bestyrelsesmødet i maj 2018.

Projekt 25
Finansieringen af Projekt25 udvikler sig næsten, som vi håbede og forventede. Vi har en manko på
bidrag fra private fonde. Men vi har stadig flere udestående ansøgninger, og forhåbentlig giver disse
et positivt resultat.
Vi kan nu klart melde ud, at projektet bliver gennemført .
Den grundlæggende forudsætning for lån og fondsbidrag – medlemsopbakningen - er på plads. Det
er en imponerende og fantastisk opbakning, vi ser fra rigtig mange medlemmer til dette projekt. Og
de frivillige medlemsbidrag (penge og timetilsagn) strømmer stadig ind. Det er nu givet, at vi når
det budgetterede mål på den konto - og på grund af ovennævnte manko, gør det bestemt ikke noget,
hvis vi ’sprænger rammerne’. Så vi kan gennemføre et ’fuldt’ projekt og give banen et mærkbart
kvalitetsløft. Alternativt må vi skære projektet til, så det matcher vores økonomiske muligheder.
Betragt det frivillige medlemsbidrag som en ’kontingentforhøjelse’ i 2018. Dvs. en tidlig start på
den generalforsamlings-besluttede forhøjelse, som ifølge vedtægterne først gælder fra 2019, og som
jo er nødvendig for at finansiere og gennemføre projekt 25.
Det kan her være på sin plads med en tydeliggørelse: Det frivillige bidrag vi her be’r om til
Projekt25, er årets bidrag, så vi også får den eftertragtede MOMS-refusion i 2018. Der kommer ikke
yderligere opfordringer til frivillige indbetalinger i 2018! Så til dem, der stadig tøver: Fat
computeren eller telefonen og overfør mindst 500 kr. til
Mobilepay: 30 51 56 09
Bankkonto: 8010 1682567
Husk at opgive navn og medlemsnummer, og oplyser du også dit CPR/CVR nummer, bliver det
indbetalte beløb oven i købet skattefrit.
Status på projektfinansieringen fremgår af nedenstående:
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Tjek takkelisten på vores hjemmeside for at sikre dig, at vi har dit CPR/CVR-nummer. Ellers får du
intet skattefradrag for det indbetalte beløb. Vi har ikke gemt data, som du evt. har oplyst tidligere
år.
Forprojektet, som resulterer i planer og udbudsmateriale, er ved at være afsluttet. Vi forventer at
have tilbud fra et antal entreprenører i starten af juni.
Den nye oplagsplads (ved hul 8) er udskilt i en selvstændig opgave, som igangsættes straks, så den
kan bruges ifm. banerenoveringen/dræningen.

Anparter og Projekt25
Flere af vores medlemmer, som har anparter i Nordborg Golfbane, har spurgt, om man kan støtte
Projekt25 ved at overdrage disse til klubben.
Selvfølgelig kan man det. Regnskabsmæssigt vil en sådan gave både styrke klubbens nuværende og
fremtidige likviditet til gavn for Projekt25 – så de vil derfor blive modtaget med glæde.
Anparternes værdi er 50% af 4.000 kr (det er den aktuelle salgspris), som vil blive indberettet til
SKAT, hvis man oplyser sit CPR nummer.
Kontakt kassereren (kasserer@nordborg-golfklub.dk) hvis du vil støtte projektet ved overdragelse
af anparter.
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Økonomi
Årets omkostninger til nu følger vores budget.
Kontingentindtægterne svigter desværre, og de ligger under vores forsigtige budget.
Det er heldigvis lykkedes vores meget aktive sponsorudvalg at lave aftaler med en række nye
sponsorer, som kompenserer ovennævnte problem. Det er flot, at det lokale erhvervsliv i den grad
støtter vores klub.
Greenfeeindtægterne til nu er på niveau med sidste år, og følger det budgetterede.

Ny hovedsponsor
Nordborg Golfklub har netop indgået en hovedsponsoraftale med Linak. En aftale som løber i
foreløbig 3 år. Vi er utrolig glade for denne nye, udvidede aftale, som rummer en række
synergieffekter og bygger videre på et i forvejen godt samarbejde.
Den nye aftale indebærer, at Linak’s eksponering øges betragteligt på golfbanen og i klubben
generelt. Vores golfbane vil således blive døbt ’LINAK Course’ og den succesfulde, lokale
virksomhed vil få øgede muligheder for at bruge golfbanen til forskellige formål.

Frivillige til gæsteservice
Det frivillige gæste-service team forsøger igen i år at deles om sæsonens vagter, så flest mulige
greenfee-gæster møder gæstfrihed og om nødvendigt får hjælp ved ankomst og indcheckning.
Børge Munksgaard (boem@bbsyd.dk) planlægger og fordeler igen vagter efter de enkeltes behov
og lyst. Aftalerne er helt individuelle og kan medføre vagt en gang om ugen, hver fjortende dag, en
gang om måneden eller noget helt fjerde.
Opgaverne er typisk hjælp til indcheckning, betaling, veksling, udlevering af buggy, salg af bolde,
rådgivning og vejledning etc.
Vi er et par håndfulde medlemmer på opgaven – men kan sagtens være flere. Jo flere vi er, jo
sjældnere er der brug for den enkelte. Kontakt roligt Børge og få en snak om mulighederne.
Selvfølgelig sørger vi også for lidt introduktion og vejledning til opgaven, så du er ’klædt på’ til at
møde vores forhåbentlig mange gæster.

Persondataforordning
General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning fra Den Europæiske Union, som
træder i kraft den 25. maj 2018. Nordborg Golfklub er også underlagt ordningen og har bedt Hans
Norup-Jensen stå for implementeringen i klubben. Persondata i Nordborg Golfklub vedrører
medlemmer og ansatte. Disse data findes i Golfbox, ansættelseskontrakter, diverse medlemslister
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(regneark) osv. og vi skal sikre at opbevaring, håndtering, destruktion sker i henhold til
forordningen.
Nærmere detaljer følger.

Onsdagsklubben
Onsdagsklubben er i god gænge. Flere og flere møder op onsdage kl. 17 for at spille 9 huller og
hygge sig med andre medlemmer med handicap over 36 (du er også velkommen, selv om dit
handicap er lidt lavere).
Sportsudvalget organiserer og gennemfører matcherne bistået af en håndfuld hjælpere. Og her kan
vi nemt bruge endnu en frisk hjælper til at stå for arrangementet en gang imellem. Kontakt Morten
Andresen eller Frank Andersen.

Paragolf
Som I sikkert husker, har vi nogle dygtige para-golfere i Nordborg Golfklub - europamestre,
faktisk.
Det er et område, vi vil give mere fokus, så René Elley er aktiv mht. at give flere lokale fysisk og
psykisk handicappede mulighed for at stifte bekendtskab med golfsporten. Tag godt imod dem og
hjælp gerne på træningsbane og puttegreen.

/Bestyrelsen
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