Fra bestyrelsesmødet i januar 2019.

Projekt25
Lars Christiansen er nu færdig med bunker-renovering på både LINAK-course og par-3 banen.
Nu udestår opfyldning med sand samt rivning og tilsåning af blotlagte arealer. Et arbejde, hvor vi
planlægger indkøb af hensigtsmæssig maskineri og forventer stor hjælp af vore medlemmer. Når så
den nye beplantning er foretaget (forår 2019), og der er bygget bro på hul 10, afslutter vi projektet.
Baneudvalget planlægger dog fortsat stor aktivitet på banen, idet en opfølgningsfase med nye teesteder og et nyt skiltekoncept forventes startet i løbet af sæsonen.

Regelaftener
De planlagte 2 regel-aftener er allerede fuldtegnede. Vi planlægger derfor endnu en aften i marts,
hvor de, der nu er på venteliste, vil få mulighed for at deltage sammen med andre. Information om
dato følger senere.

Fritspilsaftale med Sønderborg Golkfklub
Sønderborg og Nordborg Golfklubber er blevet enige om at fortsætte fritspilsaftalen i 2019, på stort
set samme vilkår som hidtil. Prisen er stadig 600 kr, men man skal nu have været medlem i
’hjemmeklubben’ i mindst 3 år, for at kunne drage fordel af ordningen.

Træner 2019
Det har vist sig meget svært at finde en løsning på vores behov for træner-hjælp i 2019. De mest
nærliggende muligheder er undersøgt – uden resultat. Vi går nu bredere ud med annoncering og
forespørgsler efter en golftræner, som kan afse måske en dag om ugen, til at hjælpe begyndere,
juniorer, elite og privat-personer i Nordborg Golfklub.

Medlemsstatus
Status ved årsskiftet er, at vi igen har mistet medlemmer ift. forrige år. Ca. 7% har meldt sig ud.
Heldigvis – hvis man kan sige sådan – inkluderer det kun et begrænset antal fuldtbetalende seniorer,
så konsekvenserne for økonomien er ikke katastrofal. Men det er en meget uheldig udvikling, vi har
set de sidste par år.

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

Prisliste
’Prislisten’ for 2019 (fastsat af generalforsamling og bestyrelse) ser ud som nedenfor. Det er endnu
ikke besluttet, hvad prøvemedlemskaber skal koste i 2019.
Medlemskontingenter (fastsættes af generalforsamling)
Senior
Indmeldelsesgebyr Fleks Basis
Fleksibel medlem Basis
Fleksibel medlem Plus inkl. 3 greenfee
Junior til og med fyldte 18. år
Ung til og med fyldte 29. år
Langdistancemedlem
Passiv medlem
Andre medlemskaber (fastsættes af bestyrelsen)
Prøvemedlemsskab
Greenfee (fastsættes af bestyrelsen)
Greenfee hverdage
Greenfee øvrige dage
Greenfee 9 huller
Partoutkort*
Leje af buggy (18 huller)
Leje af trolley (18 huller)
Pay and play (incl. driving range)
Fritspilsaftaler
Bagrum (fastsættes af bestyrelsen)
Bagrum, standard
Bagrum, stor
Bagrum, stor med el
Rum til golf carts eller scooter incl. el

2019
5200
100
900
2100
250
2400
2500
400

300
300
150
1500
200
30
50
600
300
400
500
500

* Summen af dit kontingent i din hjemmeklub og prisen
for partoutkortet skal minimum matche et tilsvarende
senior kontingent i Nordborg Golfklub

Ordens- og Regeludvalg
Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til omorganisering af vore udvalg. Vi foreslår nedlæggelse af
det eksisterende Ordens- og Regeludvalg og samtidig udvidelse af vores Handicapudvalg til et
Regel- og Handicapudvalg. En del af Ordens- og Regeludvalgets opgaver flyttes til det nye udvalg,
mens bestyrelsen tager sig af resten.
Det vil efter vores mening give en enklere organisation, bedre arbejdsgange, klarere ansvarsområder
– og være på linje med, hvad man gøre i de fleste andre danske golfklubber.
Ændringen kræver en generalforsamlingsvedtagelse og vil derfor blive forelagt på førstkommende
generalforsamling.

Tilbagekøb af anparter
Tiden nærmer sig, hvor klubben har sparet så meget op, at en eventuel tvangsindløsning af alle Banparter i baneselskabet er mulig.
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På grund af Projekt25 har situationen imidlertid ændret sig, så klubben ikke længere har planer om
tilbagekøb og efterfølgende opløsning af baneselskabet. Projektets økonomi er henlagt til
baneselskabet, pga. mulighederne for betragtelig MOMSkompensation (/-udsættelse), og derfor er
fortsat bevarelse af vores ApS nødvendig.
Bestyrelsen udarbejder nu et forslag til en ny strategi for opkøb/salg af anparter. Den forelægges på
førstkommende generalforsamling.

Ny drikkevare-aftale
Klubben har indgået en ny 3-årig aftale med Royal Unibrew (Albani) om levering af øl og vand til
vore medlemmer og gæster. I stedet for vores gamle, energislugende automat går vi nu over til et
system med fadølsanlæg og køleskab. Og betaling med Mobilepay og kontanter.

Velkommen til nye medlemmer
Vi har siden 1.12.2018 fået følgende nye medlemmer:



Christian Clausen
Max Franke

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

/Bestyrelsen
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