Fra bestyrelsesmødet i august 2018.

Projekt25
Den nye oplagsplads ved hul 8 mangler stadig bund og skillevægge.
Dræningsarbejdet startede (på hul 10) som planlagt. Til nu har der været flere overraskelser i form
af mange, store sten - fast bundet i lerjorden - som kædegraveren ikke kan håndtere. Det forsinker
arbejdet og giver risiko for ekstraregninger.
Vi har accepteret tilbud fra Bdr. Nørulf vedrørende dræn og fremføring af afløb langs/under
drivingrange og under Nordborgvej med videre forbindelse frem til Nordborg Sø.
Vi har accepteret tilbud fra Lars Christiansen vedrørende første etape af bunkerrenovering. Der er
tale om renovering/dræn/tilretning af 32 bunkere og opfyldning af 31 bunkere med overskudsjord
(tilsåning osv. skal vi finde en løsning på senere).
Yderligere flytning af/opbygning af nye bunkere i større stil ligger på kanten af projektøkonomien
og gennemføres ikke eller kun delvist (besluttes undervejs).
Den nuværende økonomi rækker ikke meget videre, så backtees og ny green 5 har lav prioritet.
Dennis Zanchetta har beskrevet hvordan man beregner points og evt. regulerer handicap på banen,
når enkelt-huller er ude af spil på grund af renovering. Se hjemmeside og greenfee-rum.

Økonomi
Vores greenfee-indtægter har udviklet sig positivt hen over sommeren, og der kommer stadig
mange gæster/grupper. Vi har allerede nu nået den (forsigtigt) budgetterede indtægt for hele året.
Men vi må så fra nu regne med en afdæmpning pga. reducerede greenfee-takster resten af året,
mens banerenoveringen står på.
Sponsorkontoen er også pænt positiv.
Da de øvrige konti er tæt på budget eller svagt negative, forventer vi et årsresultat excl.
ekstraordinære indtægter omkring det budgetterede. Og medregner vi MOMS-refusionen, kan det
kun blive bedre.

Nordborg Open
Nordborg Open var igen en kæmpe succes. Aldrig har turneringen været fuldtegnet så hurtigt.
Aldrig har sponsoropbakning og præmiesum været så stor. Aldrig har vejret været så godt. Aldrig er
afviklingen foregået så professionelt og glat.
Tusind tak til alle bidragsydere, officials, frivillige og ikke mindst deltagere i dette traditionsrige
arrangement. Der bliver noget at leve op til næste år.
Og allerede ugen efter samlede Combino Open næsten 90 deltagere. Imponerende.
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Personale - hjælp til klipning søges
Vores greenkeeper Ebbe Mathiesen har desværre sagt op med kort varsel. Hans tidligere
arbejdsgiver havde opgaver, som Ebbe ikke kunne sige nej til.
Mette Christiansen (Hennings datter) er trådt til i sommerferien, men er kun til rådighed til
slutningen af august.
Derefter har vi et akut problem (især hvis græsset begynder at gro igen), indtil vi får fastansat en ny
greenkeeper. Hvilket forhåbentligt ikke varer længe.
For en kort periode søger vi derfor hjælp hos medlemmerne. Vi efterlyser én til tre hjælpere, som
mod betaling kan hjælpe vores greenkeepere (evt. på deltid). Timelønnen er 160 kr uden yderligere
tillæg, feriepenge etc. Arbejdet er forpligtende og ligger ud over personens eventuelle sædvanlige,
frivillige arbejde. Man indgår i chefgreenkeeperens vagtplaner og kan forvente weekendarbejde.
Personer med klippe-/landbrugserfaring foretrækkes.
Tag en snak med Henning Christiansen, hvis du er interesseret.

Velkommen til nye medlemmer
Vi har siden 1.7.2018 fået følgende nye medlemmer:













Martin Christensen
Gert Stjernholm Jensen
Morten W. Petersen
Sonny Bak
Stig Jepsen
Hainz Møller
Lars Schou
Christian Jespersen
Laila Jepsen
Gaby Bech Bak
Martin Christensen
Kasper Klindt Madsen

Velkommen til en masse gode oplevelser i Nordborg Golfklub.
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