Fra bestyrelsesmødet i september 2019.

Klubmesterskaber
Så har vi igen afviklet den årlige mesterskabsturnering over 2 dage og har fundet klubbens absolut
bedste spillere i slagspil i en lang række kategorier.
Klubmestre 2019 blev efter 54 hullers slagspil:
Damer:
Herrer:

Pia Clausen
Steffan Møllerskov Christensen

I de enkelte aldersgrupper fik vi følgende vindere efter 36 hullers slagspil:
Superveteran Herrer:
Veteran Damer:
Veteran Herrer:
Senior Damer:
Senior Herrer:
Mid-age Herrer:
Mid-age Damer:
Herrer:

Knud Risbjerg Johansen
Marianne Herskind Hansen
Jens Chr. Jensen
Pia Clausen
Michael Heiss
Jan Heiss
Anja Korsgaard Andresen
Steffan Møllerskov Christensen

Stort tillykke til alle vinderne.
Spilleform og turneringslængde har (som sædvanligt) været diskuteret efterfølgende. Vores
mesterskaber med mere end 50 deltagere står sig godt sammenlignet med andre klubbers. Men
alting kan forbedres, og turneringsudvalget vil derfor evaluere og diskutere emnet.
Vi vil gerne takke greenkeepere, turneringsledelse og alle deltagere for et velafviklet mesterskab.

Projekt 25 frivillige
Vi har tidligere arbejdet med en afslutnings-turnering for alle de frivillige, som har bidraget til
gennemførslen af Projekt 25. Og også nævnt en dato: 22. september.
Planerne er nu skrinlagt. Match for (alle) frivillige har vi jo lige afholdt, og vi vil i stedet finde en
anden måde at markere afslutningen på det store frivillige arbejde i forbindelse med Projekt 25
banerenoveringen.

MOMS-fritagelse betinget af medlemsgaver
SKAT har som bekendt godkendt Nordborg Golfklub som en almennyttig forening, hvilket giver
mulighed for delvis MOMS-fritagelse.
De forrige år har vi kunnet glæde os over langt flere end de krævede 100 frivillige bidragsydere, og
det har givet klubben nettoindtægter i størrelsesordenen 100.000 kr (inklusiv den MOMS, vi har
fået retur). Vi taler altså her om et medlemsbidrag, som i høj grad er med til at fastholde klubbens
medlemskontingent som områdets laveste.
Vi vil fortsat gerne udnytte denne ordning, og opfordrer derfor alle medlemmer til igen at donere
minimum 200 kr. til Nordborg Golfklub. Hvis du samtidig opgiver dit CPR/CVR nummer til
klubben, sørger vi for, at SKAT giver dig fradrag for indbetalingen i din selvangivelse.
De nærmere detaljer omkring indbetalingen af gavebeløbet følger snarest i en særskilt mail.
Medlemmernes indbetaling vil denne gang blive brugt til det næste store projekt, vi har planer om at
sætte i søen: Renovering, forskønnelse og evt. udbygning af klubhuset.

Årets medhjælper (og sponsor) match
Den nye blanding af sponsorer og frivillige i en fælles match og efterfølgende middag var en
succes. Vi fik spillet en masse golf, og efter en god hold-match hyggede alle sig i et stuvende fuldt
klublokale. Der var næsten 70 deltagere.

Stor golfweekend den 28-29 september
Lørdag d. 28. september afvikles en åben, national paragolf-turnering i Nordborg Golfklub. 25
spillere fra hele Danmark har allerede tilmeldt sig og om få dage får vore egne medlemmer
mulighed for at deltage på evt. ledige pladser.
Vore egne paragolfere har arbejdet ihærdigt med planlægningen. Sponsor-opmærksomheden er stor
– så både den efterfølgende middag og præmiebord er attraktive. Vi forventer også, at pressen og
medlemmer af byrådet dukker op. Turneringen starter klokken 12.
Søndag d. 29. september afholdes Sønderjyske mesterskaber i Nordborg Golfklub. Alle klubmestre
i alle kategorier dyster fra tidlig morgen om de ærefulde titler.
Det bliver en stor golfweekend i Nordborg Golfklub, med eksponering langt ud over lokalområdet.
Vi håber på godt vejr og rigtig mange tilskuere begge dage.

Køb OK benzin
Igen i år har vi fået udbetalt ’benzin-penge’ fra OK Benzin. Endnu flere medlemmer har tilmeldt sig
ordningen hos OK (Benzinkort eller APP) og begunstiget Nordborg Golfklub som modtager af
nogle ører pr. liter benzin, der bliver købt. De mange bække små blev i år til ca. 2.500 kr.

Men vi har plads til mange flere aftaler. I, som måske alligevel tanker op hos Kvickly eller andre
OK-stationer kan lige så godt deltage. Det er nemt og koster ingenting. Gå ind på hjemmesiden
ok.dk, læs mere, meld jer til og angiv Nordborg Golfklub som modtager af ’benzin-pengene’.

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




Henrik Olesen
Lars Skou
Anette Krogh

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

/Bestyrelsen

