Fra bestyrelsesmødet i november 2018.

Projekt25
Anlæggelse af kanal (hul 10) og bunkerrenovering skrider planmæssigt frem. Det ser spændende ud
og højner afgjort kvaliteten af vores bane. Forhåbentlig bliver vi – selvfølgelig afhængig af vejret –
færdig med det meste, inden sæsonstart 2019.
Vi forsøger stadig at gøre generne så små som muligt. Renoverer ét hul ad gangen og så vidt muligt
holde alle huller åbne hen over weekenderne.
Den ny beplantning - bestående af skovarealer og enkelt-træer, venter dog, til det er belejligt.

Start på sæson 2019
Vi starter som sædvanligt med den ordinære generalforsamling, som finder sted mandag den 4.
marts 2019.
Arbejdsdagen, hvor vi glæder os til at se rigtig mange energiske medlemmer, finder sted lørdag den
30. marts.
Sæt allerede nu et par store krydser i kalenderen.

Golfregler 2019
Vi har hos DGU fået godkendt nye lokalregler, som gælder fra 1. januar 2019. De er vedlagt denne
mail.
De annoncerede aftenarrangementer, med introduktion af de nye regler, afventer DGU’s udgivelse
af regelbøgerne. Disse er desværre forsinkede, men så snart de er klar, hører I nærmere. Hvis vi
ikke når det i 2018, tager Dennis og hans hjælpere fat på introduktionen i starten af 2019.

Kaffe i klubhuset
Som mange af jer sikkert har bemærket, er der nu sat en avanceret kaffemaskine op i klubhuset. Så
nu tilbyder vi frisklavet kaffe, kakao osv. i mange varianter. Det vil sikkert vække glæde hos de seje
medlemmer, der spiller hen over vinteren. Betaling foregår via Mobilepay eller kontanter i den
dertil beregnede kasse.

Nøgler til klubhus etc.
Vi forsøger nu at få et overblik over, hvem, der har hvilke nøgler til klubbens faciliteter. Gennem 25
år er der udleveret nøgler til mange medlemmer, som har haft behov for adgang. Vores register er
Må vi udleje dit sommerhus? De første kr. 40.000 er skattefrie.
NOVASOL dansommer, Porten 3, 6400 Sønderborg
Telefon 39 14 30 21

ikke helt opdateret, og hvis du på et tidspunkt har fået en nøgle, som du ikke længere har brug for,
vil Marie Petersen meget gerne høre fra dig (sekretaer@nordborg-golfklub.dk , tlf. 30515609).

Aftale med JydskeVestkysten
Klubben har indgået en aftale med JydskeVestkysten, hvor vore medlemmer tilbydes et meget
billigt og uforpligtende prøveabonnement. Bare kr. 49 for en måned (det er en rabat på kr. 510).
Man vil få avisen leveret alle udgivelsesdage, samt få fuld adgang til E-avisen og avisens
hjemmeside. For hvert medlem, som bestiller avisen, modtager Nordborg Golfklub kr. 75.

Det uforpligtende abonnement (stopper automatisk efter en måned) kan tegnes her:
www.bestilavis.dk/nordborggolfklub

Velkommen til nye medlemmer
Vi har siden 1.10.2018 fået følgende nye medlemmer:



Christian Duus
Søren Josefsen

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

/Bestyrelsen
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