Fra bestyrelsesmødet i juni 2020.

Generalforsamling (udsat fra marts måned)
Den planlagte åbning af samfundet efter corona-krisen giver os nu, hvis forsamlingsforbuddet
ændres som planlagt, mulighed for at afholde den udsatte, ordinære generalforsamling.
Generalforsamling 2020 afholdes mandag 24. august 2020.
Den tidligere udsendte dagsorden vil blive genudsendt senere sammen med oplysninger om tid og
sted.

Corona - oplukning
Med de sidst modtagne instrukser fra regering, DIF og DGU nærmer vi os nu stærkt normale
tilstande i Nordborg Golfklub.
Tilbage står enkelte, midlertidige retningslinjer for golfspil og ophold i Nordborg Golfklub:
-

Arrangementer med fælles informationer og præmieoverrækkelse må kun foregå, såfremt
forsamlingsforbuddet på 50 personer overholdes.
Vi spiller med foring i hullerne - også i handicaptællende runder. Du er velkommen til at
løfte flaget.

DGU’s aktuelle (8. juni) vejledning er vedlagt dette nyhedsbrev.
Vi be’r jer stadig om at reservere enhver runde i Golfbox – både så vi kan dokumentere
belægningen, og så vore eventuelle gæster kan se, at vi har en spændende, velbesøgt bane.
Alle vore Klubber-i-Klubben vil nu genoptage normalt program så hurtigt som muligt. Selvfølgelig
under hensyntagen til forsamlingsforbuddet på 50 personer (som snart udvides til 100, om alt går
vel).

Banen
Bestyrelsen har været på banevandring med baneudvalg og chefgreenkeeper for at få indblik i og
diskutere de tiltag, staben har arbejdet med gennem foråret, bl.a. inspireret af de mange positive og
konstruktive tilbagemeldinger, vi har fået fra medlemmer og gæster.
Banen er nu blevet mere ’spillevenlig’ med den udvidede klipning. Der kan stadig forsvinde bolde –
nogle steder er det OK, andre steder vil klipningen blive justeret.

Det flotte vildnis vil de fleste steder blive klippet ned omkring St. Hans. Det høje græs i de åbne
skovarealer (f.eks. omkring hul 13) vil blive klippet ned. Græsset omkring mange af de fritstående
træer vil blive ryddet.
Og så har vi bedt baneudvalget udarbejde/opdatere en visions-/klippeplan for golfbanen, med
generelle klippeforhold og hulspecifikke detaljer, om f.eks. klippe bredder, klippehøjder, layout
osv. Så kan vi diskutere, aftale og undgå alt for mange ’ad hoc’ justeringer.
Den løbende vedligeholdelse på dette niveau giver os en udfordring med hensyn til mandskab og
maskiner.

Frivilligt arbejde i Nordborg Golfklub
Der er rigtig mange medlemmer, som gør en kæmpe indsats på bane og omkring klubhus. Som
nævnt ovenfor, er der en masse at gå i gang med på banen, og den aflyste arbejdsdag i foråret har
også efterladt hængepartier.
Vi vil nu forsøge at strukturere og synliggøre de arbejdsopgaver, som (én gang eller løbende) kan
varetages af hold med frivillige hjælpere. Hver arbejdsopgave vil blive beskrevet og have en
tovholder, som planlægger og koordinerer arbejdet. Tovholderen kan være greenkeeper eller
medlem.
Bemandingen af de enkelte hold vil fremgå på hjemmesiden, og man kan efter tid, evner,
kompetencer og interesser frit melde sig til ét eller flere hold.
Faktisk har vi jo allerede flere små og store hold i gang med vedligeholdelse omkring klubhus,
pasning af blomsterbede, tidselrydning i nyplantede skove, gæsteservice, bunkerkant-skæring osv.
Det er en rigtig god start og med fokus og synlighed kan konceptet nemt udvides, til stor værdi for
klubben. Så kan vi i fælleskab gøre bane og klubhus endnu bedre og attraktive.

Nybegyndere
Så gav lempelserne ifm coronakrisen os endelig lov til at starte uddannelsen af et hold begyndere.
Ti utålmodige kandidater er straks gået i gang med et – i forhold til tidligere – forceret
uddannelsesforløb, som kan afsluttes inden sommerferien, da der flere gange er undervisning 2
gange om ugen.
Frank Andersen har påtaget sig opgaven som underviser, og Axel Nielsen hjælper til, mens en
række mentorer og begynderudvalg bakker op.
Tag godt imod begynderne. Hjælp dem og vær tålmodige, når de bevæger sig rundt på banen.

Håndsprit
Som I sikkert har bemærket, har vi som forholdsregel mod corona-udbredelse opsat dispensere med
håndsprit strategiske steder, hvor man nemt kommer til at røre ting, andre også rører ved. Det er
sket i samarbejde med vores sponsor Waterless Scandinavia (Paul Knudsen), som er
leveringsdygtig i den slags hjælpemidler. Stor tak til Paul.

Brug dem før og efter I rører ved håndtag, hanke, greb osv. Rengøringspersonalet og andre vil sørge
for at holde dem fyldt med desinfektionsvæske.

Køb OK benzin
Igen i år får vi udbetalt ’benzin-penge’ fra OK Benzin – endda med et ekstra ’Corona-tillæg’.
Mange af vores 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 bliver hvert år til adskillige tusinde kroner.
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’ evt.
sammen med en anden klub, som I også vil støtte.

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



Mikkel B. Sørensen
Emil Andresen

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

/Bestyrelsen

