Fra bestyrelsesmødet i februar 2020.

Generalforsamling
Husk, vi holder generalforsamling i golfklub og baneselskab mandag d. 16. marts 2020 henholdsvis
kl. 19 og ca. 21. Det foregår i Valhal, Skolevej 56, Havnbjerg.
Indkaldelse med dagsorden, eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse til behandling på
generalforsamlingen, udsendes senest 14 dage før.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af bestyrelsen
senest 16. februar.

Arbejdsdag, lørdag 28. marts kl 8:30
Bestyrelsen glæder sig til at se alle (eller måske næsten alle) klubbens medlemmer til den årlige
forårsklargøring af klubhus og bane. Efter morgenkaffen kl 8:30 vil vi alle, efter bedste evne,
hjælpe hinanden med de planlagte opgaver. Vi slutter med en omgang skipperlapskovs ved 14tiden.
Der vil som sædvanlig være mange meget forskellige opgaver at gå i gang med, så alle kan være
med.
Tilmeld dig på generalforsamlingen, på opslagstavlen i klubhuset eller ved at sende en mail til
formand@nordborg-golfklub.dk . Du kan også angive din foretrukne opgavetype – så vi udnytter
dine evner bedst muligt 

Turneringskalender 2020
Turneringskalenderen for 2020 er nu udarbejdet og godkendt. Der er som sædvanligt et righoldigt
udvalg af mange, attraktive turneringer. Vi glæder os til sæsonstart og mange spændende dyster.
Planen er vedlagt.

Møde med Klubber i Klubben
Årets møde med klubbens bestyrelse og bestyrelsen i alle vores klubber i klubben er afholdt i
starten af februar. Der blev gjort status. Hvad har vi gjort godt i det forløbne år, og hvad kan
forbedres? Klubberne fungerer godt, med engagerede bestyrelser, og er generelt med til at gøre
Nordborg Golfklub til et attraktivt sted at spille golf.
Måske kan vi bruge det faktum til i endnu højere grad at tiltrække nye golfspillere og introducere
dem til en livslang golf-passion.

Den nye bane 2020
Til sæsonstart regner vi med at åbne den ’nye’ bane med 4 tee-steder. Derfor arbejdes der i
øjeblikket på højtryk med at få designet og fremstillet nye skilte, baneguides, konverteringstabeller,
scorekort osv. Mange yder et bidrag, så ved fælles hjælp når vi det forhåbentlig.

City Golf Nordborg
Så åbnede Anja og Morten Andresen deres indendørs golfcenter på Mellemvej i Nordborg. En rigtig
flot mulighed for indendørsgolf/træning i vinterperioden. Der findes puttegreen og to udslagsboxe
med hhv. Trackman og Flightscope.
De forskellige muligheder for medlemskab og brug af faciliteterne fremgår af vedlagte prisliste,
hvor I også kan se, at medlemmer i Nordborg Golfklub tilbydes favør-priser.

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




Niels Marcussen
Nikolaj Nørgaard Marcussen
Benjamin Rasmussen

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

/Bestyrelsen

