Fra bestyrelsesmødet i august 2019.

Økonomi
I juli var der ikke de store udsving i hverken indtægter eller omkostninger i forhold til budget.
Greenfee-indtægterne er dog stadig under forventet niveau. Bl.a fordi vi i en lang periode har valgt
at tilbyde reduceret greenfee på grund af de stadig synlige renoveringsskader.
Opkøbet af anparter i Nordborg Golfbane ApS er gået i stå. Der er stadigvæk rigtig mange anpartsejere vi ikke har hørt fra. Husk, at muligheden for salg til klubben slutter ved udgangen af 2020.

Klubmesterskaber
Klubmesterskaberne spilles i år i weekenden 31. august – 1. september. Der er åbent for tilmelding i
GolfBox– og absolut ingen grund til at holde sig tilbage.

Status på salg af fadøl og vand
Det tyder stadig på, at rigtig mange er glade for vores nye mulighed for køb af fadøl og vand ved
selvbetjening. Omsætningen i ’baren’ er noget større end tidligere.
Desværre ser det nu også ud til, at nogle glemmer at betale for de drikkevarer, de nyder. I juli havde
vi et svind på over 1500 kr - dvs. manglende betaling i kontanter eller mobilepay. Det er 60 fadøl og
kan ikke forklares alene ved spild etc. Det er helt uacceptabelt og vi må kraftigt opfordre til, at
ALLE husker at betale og hjælper medlemmer og fremmede, som ikke kender konceptet. Vi
overvåger omhyggeligt forretningen, og konstaterer vi fortsat stort svind, er vi nødt til at
genoverveje ordningen.

Nordborg Open (2.-3. august)
Så er årets største arrangement, Nordborg Open, gennemført og slut – igen med bragende succes.
Det absolut maksimale antal spillere – 164 – havde tilmeldt sig turneringen efter mindre end 4
timer. Mange, mange spillere gik forgæves og blev skrevet på venteliste.
Da dagen oprandt, var bane og klubhus toptrimmet til at modtage de mange spillere fra Nordborg
Golfklub og over 20 andre, danske golfklubber. Begge dage blev der spillet golf fra kl. 7:30 til hen
mod 17-18 tiden. Og når deltagerne ikke spillede golf hyggede mange sig med hinanden og øvrige
gæster omkring klubhuset med musik, øl, vand, pølser og måske den gennemgående puttekonkurrence. Vejret var perfekt begge dage, og stemningen var i top. Mange genså gamle venner og
andre fandt nye venner. De udenbys gæster roste klubben og arrangementet. Mange vender faktisk
tilbage år efter år.

Økonomisk gav arrangementet et kærkomment bidrag til klubkassen på ca. 70.000 kr.
Rigtig mange gode sponsorer bidrog til den formidable præmiesum på mere end 70.000 kr, plus en
hole-in-one præmie på 150.000 kr (som desværre ikke blev indløst). Tak til alle sponsorer, fordi I er
med til at sætte standarden, skærpe konkurrencelysten og glæde vinderne (og alle os andre):

Også en kæmpe tak til turneringsudvalg, frivillige medlemmer, greenkeeperstaben, tidligere ansatte
og alle andre, som før, under og efter turneringen har gjort en kæmpe indsats og sikret turneringens
succes.

Årets medhjælper (og sponsor) match
I år prøver vi noget nyt. Den årlige medhjælpermatch, hvor vi takker alle årets frivillige hjælpere i
klubben for deres indsats, er lagt sammen med den årlige match, hvor vi mødes med vores
sponsorer. Vi ser frem til en dag, hvor medlemmer, sponsorer og bestyrelse kan hygge sig med
hinanden på golfbane og i klubhus.
Matchen spilles søndag d. 8. september kl 10:00 og afsluttes med præmieoverrækkelse og fælles
middag for alle deltagerne.
Medlemmer, som til arbejdsdagen i marts og/eller i årets løb har ydet en indsats for klubben - og
som gerne vil være med til matchen - skal tilmelde sig på Golfbox, mens vores sponsorer får en
skriftlig invitation. Sidste frist for tilmelding er 3. september, og vi håber selvfølgelig at se rigtig
mange deltagere.

Indførelse af nyt handicap-system er udsat
DGU udskyder indførelsen af et nyt handicap reguleringssystem. Efter forskellige forsinkelser i
projektet, mener DGU ikke, at Danmark skal indføre det nye system før 1. januar 2021. De
gældende regler for handicap-regulering gælder derfor indtil videre.

Æresmedlem Kirsten Pinholt er død
Vi har lige fået den triste melding, at vores æresmedlem Kirsten Pinholt er død. Kirsten har i mange
år været et skattet medlem af klubben og deltog altid aktivt i klubbens sociale aktiviteter - selv de
seneste år, hvor hendes svigtende syn ikke muliggjorde ret meget golfspil. Vi kunne altid regne med
Kirstens engagement og bidrag til klubbens udvikling. Kirsten Pinholt vil blive savnet. Æret være
hendes minde.

Velkommen til nye medlemmer
Vi har siden sidste nyhedsbrev fået følgende nye medlemmer:



Lene M. Christensen
André Larsen

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

/Bestyrelsen

