Fra bestyrelsesmødet i oktober 2018.

Projekt25
Så er dræningen af banen afsluttet. Efter veludført arbejde er det kompetente team taget hjem til
Nordjylland. I forhold til planen blev der sparet et par steder, udvidet andre steder og så blev der
fundet langt flere store sten end forventet. Det har kostet tid og penge og ikke mindst efterladt ca.
500 stk. kvadratmeter store flader uden græs. Dræn-systemet skal nu sætte sig, så regnvandet i løbet
af de næste år finder de nye veje til brønde og søer. Bdr. Nørulf mangler at lave en enkelt
hovedstreng fra hul 18 under Nordborgvej til søen. Det vil blive gjort i løbet af efteråret.
Dræningsdelen af projektet – som udgør ca. 60% af projektet – bliver nu godt 60.000 kr. dyrere end
forventet.
Bane- og bunkerrenoveringen er startet (på hul 10) af Lars Christiansen og flere hold frivillige
medlemmer. Efter lidt omfordeling og justering af opgaven venter vi på et revideret tilbud fra
firmaet. Bunkersandkvaliteten, der lever fuldt op til USGA’s specifikationer, er valgt sammen med
leverandør. Banerenoveringen og beplantningsdelen vil blive reguleret, så vi cirka rammer
projektets udgiftsramme. Derfor er den kommende, nye beplantning reduceret fra 5 til 2 hektar.
Derefter mangler vi desværre stadig 130.000 kr. på finansieringssiden. Dem har bestyrelsen – set i
lyset af den positive regnskabsprognose (se senere) - besluttet at tage af kassebeholdningen.
Jens Simonsen, der forsøger at organisere det frivillige arbejde, har ikke hørt fra alle de
medlemmer, som har lovet at bidrage. Hvis du endnu ikke har været i kontakt med Jens, ser han
frem til at diskutere hvordan/hvornår du kan yde den lovede indsats. Kontakt ham på
kasserer@nordborg-golfklub.dk .

Økonomi
Vi er nu nået til det tidspunkt på året, hvor der ikke forventes de store udsving i resterende
indtægter og udgifter.
Vi forventer et regnskabsmæssigt overskud før ekstraordinære poster på omkring 250.000 kr.
Ekstraordinære poster (bl.a. MOMS-refusion) kan øge dette med måske 100.000 kr.
Detaljerne bag disse meget tilfredsstillende udsigter fortæller, sammenlignet med budgettet, om
faldende medlemskontingenter, stigende sponsorindtægter og en eksemplarisk overholdelse af
udvalgenes (skarpt kalkulerede) udgiftsbudgetter.

Må vi udleje dit sommerhus? De første kr. 40.000 er skattefrie.
NOVASOL dansommer, Porten 3, 6400 Sønderborg
Telefon 39 14 30 21

Ny greenkeeper
Pr. 1. oktober er Bo Frosch startet som ny greenkeeper i Nordborg Golfklub. Han har tidligere
arbejdet i Vejle Golfklub. Vi ser frem til et godt samarbejde med Bo, som sluttede uddannelsen til
greenkeeper for et års tid siden. Foreløbig gælder ansættelsesaftalen resten af efterårssæsonen, men
begge parter ser frem til at forny kontrakten til foråret. Velkommen til Bo.

Danmarksmester i paragolf
Rene Elley vandt i september det danske mesterskab i Paragolf, som blev afviklet på Dragsholm
GC´s baner i det nordvestlige hjørne af Sjælland.
Rene var med i kategorien for fysiske handicap. Han deltog i A-rækken, som spillede 36 hullers
slagspil over 2 dage. Renes golfhandicap er 4,8 så han skulle helt sikkert regnes for en af
favoritterne.
Rene vandt samlet med et forspring på 2 slag, og det var naturligvis en meget glad vinder, der
modtog den flotte pokal. Stort tillykke herfra.

Chefgreenkeeperen fylder rundt
Henning Christiansen fylder 60 år torsdag den 18.10. Bestyrelsen ønsker tillykke. Torsdag
formiddag vil Henning være at træffe ved klubhuset, hvis man vil overbringe en personlig
lykønskning.

Golfregler 2019
Så skal vi snart til at lære nye golfregler! Den store revision af de internationale regler træder i kraft
2019. Dennis Zanchetta har planlagt et introduktionsforløb, for at sikre et godt kendskab blandt alle
vores medlemmer - ligesom der er udnævnt et antal ambassadører i alle vores klubber i klubben.
Alle har været på kursus hos DGU, så de er rustede til at vejlede os, når der opstår tvivl.
For Dameklubben: Pia Clausen
For Seniorklubben: Henning Lousen
For Herreklubben: Leif Stig Andersen
For Begyndere og onsdagsklubben: Frank Andersen
For Handicapudvalget: Martin Hansgaard
For turneringsholdene: Morten Andresen
Generelt: Dennis Zanchetta
Planerne er desuden, at vi laver 2 aftenarrangementer af ca 2 timers varighed i klubhuset omkring
regelændringerne. Disse arrangementer vil ligge sidst i november og først i december. Der vil være
mulighed for et 3. arrangement i den sene vinter, hvis det er nødvendigt. Til disse arrangementer vil
vi præsentere medlemmerne for ændringerne i golfreglerne til sæson 2019.
DGU vil snart udgive et antal forskellige guider og regelbøger, som klubben vil videresælge til
interesserede medlemmer. Prisen starter ved 20 kr. for en lommeguide.
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I samme forbindelse vil vore lokalregler blive opdateret.

Velkommen til nye medlemmer
Vi har siden 1.9.2018 fået følgende nye medlemmer:








Tom B. Knudsen
John Callesen
Bo M. Frosch
Martin Hansen
Julian Kristensen
Lars Ditlev
Rasmus Lykke Lomholt

Vi byder de nye velkommen til en masse gode oplevelser i Nordborg Golfklub.

/Bestyrelsen
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