Fra bestyrelsesmødet i juli 2020.

Økonomi
Oven på corona-overraskelsen – og deraf følgende aktivitetsnedgang – har vi arbejdet med meget
stram omkostningsstyring og opfølgning.
Mange indtægter lander på det budgetterede, men på greenfee og arrangementer forudser vi store
tab ift. budget. Vi har derfor fået udsat afdragsbetaling (knap 100.000 kr) på vores lån hos
Sønderborg Kommune. Vi har søgt støtte fra DIF’s coronapulje til dokumenterede tab i
idrætsforeninger og fået tildelt 34.000 kr. Og alligevel må vi i øjeblikket forudse et 2020 resultat før
renter og afskrivninger på mellem et lille overskud på 8.000 kr. og et underskud på -143.000 kr. Det
lander nok et sted derimellem. Heldigvis ser vi nu, at greenfeegæsterne igen begynder at strømme
til, og Nordborg Open forsøges jo gennemført i september.
Så med vores gode kassebeholdning klarer vi også den corona-hurdle.

Coronagolf
Vi må nu lave arrangementer, f.eks. turneringer med gunstart, med op til 100 deltagere. Herefter er
golfsporten stort set tilbage i normaltilstand, idet vi selvfølgelig fortsat skal sørge for at holde
afstand, vaske hænder osv. DGUs samlede anbefalinger til golfklubber kan ses her:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-golfklubberne-8-juli

Maskinhus
Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra Flytteboxen om leje af en maskinhal på den anden side af
Nordborgvej (tidl. Frederiksens Snedkerværksted). Bestyrelsen er positiv, da det vil give os
mulighed for at få alle maskiner under tag året rundt og give mere plads til opstaldning af
buggier/scotere i det nuværende maskinhus. Samtidig kan vi så forbedre de eksisterende
værkstedsfaciliteter, for at opnå et bedre arbejdsmiljø.

Begynderintroduktion
Ti begyndere har fuldført træningsprogram, som skete over 3 uger i juni måned. Alle er nu tildelt en
mentor, som er i gang med at udføre deres hverv, så begynderne kan blive indmeldt i klubben. Der
er stor tilfredshed med det nye 3-ugers forløb, og med Frank og Axel som undervisere.
Næste bølge af nybegyndere er allerede under uddannelse og vi skal gerne have endnu et hold
startet op til august. Alle klubbens medlemmer bedes hjælpe med til at støvsuge området for evt.
interesserede og henvise dem til Marie eller en anden i bestyrelsen.

Frivilligt arbejde i Nordborg Golfklub
Utallige frivillige gør en kæmpe indsats i vores golfklub. Uden deres hjælp ville klubdrift med en
fornuftig økonomi ikke være mulig. Den faglige kunnen og kompetence, snesevis af medlemmer
bidrager med, er af uvurderlig værdi.
Mange hjælper, når der er brug for en hånd til forårsklargøring, akut banearbejde eller forskellige
reparationer gennem året. På det seneste har vi alle nydt resultatet at det store arbejde Henning
Lousen har lavet med skiltene på og mellem tee-stederne, Niels Ydes ’finpudsning’ af bunkerkanter
samt Per Carstensen og hans teams succesfulde kamp mod tidslerne i de nye skovarealer.
Ud over bestyrelses- og udvalgsarbejde er der også masser af tilbagevendende og løbende opgaver,
som varetages af grupper af frivillige – og dermed sparer personalet for mange timer. Disse opgaver
og grupper vil nu blive listet på vores hjemmeside, hvor man kan se hvem, der er tovholder for hver
opgave. Tovholderen planlægger arbejdet og koordinerer om nødvendigt med greenkeeperstaben.
Mange af grupperne er allerede etableret og i god gænge. Nye grupper vil blive startet op løbende.
Der er tale om fleksibel deltagelse efter individuelle ønsker og muligheder. Alle klubmedlemmer,
som vil give et bidrag og være en del af disse fællesskaber, opfordres til at henvende sig til
tovholderne. Den nye oversigt over grupper og medlemmer finder I på hjemmesiden, her:
https://www.nordborggolfklub.dk/klub/frivillige.aspx
Oversigten er under opbygning og vil blive ajourført løbende.
Vil du frameldes en gruppe og have dit navn fjernet fra listen, henvender du dig blot til tovholderen.

Kaffesalg
Omkostningerne ved vedligeholdelse og drift af vores kaffemaskine i klublokalet har antaget en
størrelse, så vi er nødt til at sætte prisen for en kop kaffe i vejret. En kop rygende varm kaffe,
chokolade etc. vil i fremtiden koste 10 kr., hvilket jo stadig er en rimelig pris.

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



Lennart Langholz
Tim Petersen Jørgensen

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