Fra bestyrelsesmødet i oktober 2020.

Økonomi
Indtægter fra geenfeegæster er nu som budgetteret. Og der kommer da stadig enkelte gæster 
Corona-nedlukning og –begrænsninger har ramt vores indtægter på arrangement-kontoen. Her når
vi ikke det budgetterede beløb i år. Dette indtægtstab er til nu delvis kompenseret med støtte fra
DIF’s coronapulje.
På udgiftssiden sparer vi, hvor vi kan, og totalt set, kommer vi igennem året med skindet på næsen.

Nye corona-forholdsregler
Dansk Golf Union har den 26. oktober udsendt opdaterede anbefalinger efter genindførelsen af
forsamlingsforbuddet på 10 personer. Overordnet set glæder vi os over, at vi fortsat i store træk kan
dyrke vores sport. Herunder listes de punkter, som er nye ift. gældende regler:





Der kan afvikles turneringer med mere end 10 deltagere (*undtagelse for børn og unge),
såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 10 personer (*undtagelse for børn og
unge) på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring
klubhuset og parkeringsplads.
Klubhuset, terrasse og bagrum mv. kan benyttes. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet
på max 10 personer (*undtagelse for børn og unge).
Fra den 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind indendørs i offentligt
tilgængelige faciliteter såsom klubhus, proshop og bagrum. Dette gælder ikke for
arbejdspladser såsom sekretariat, kontorlokaler og greenkeeperfaciliteter. Hvis
medlemmer/gæster har adgang til sekretariatet, eller ved en disk, skal der bruges mundbind.
Krav om mundbind gælder ikke når man sidder ned.

DGU’s fulde anbefalinger kan læses her: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-tilgolfklubberne-26-oktober-2020
På trods af de nye opstramninger er golf stadig en sport, som kan dyrkes stort set som før - og uden
den store smitterisiko. Vi klarer nok vinteren med det stramme forsamlingsforbud, men må da håbe,
at epidemien er mere under kontrol, når vi starter op til foråret.

Greenkeeper udskiftning
Vores greenkeeper gennem flere år, Bo Frosch, har meddelt, at han ikke ønsker genansættelse i
2021. Private grunde og bopælsflytning gør det umuligt for ham at fortsætte i Nordborg Golfklub.

Det er vi meget kede af, men har selvfølgelig fuld forståelse for hans beslutning. Vi ønsker ham og
hans familie alt godt i fremtiden.
Vi har startet jagten på en afløser og forventer at have en kompetent, ny medarbejder klar til
forårssæsonen.

Arbejdsmiljø
Med en god indsats af alle involverede medarbejdere og frivillige har vi nu APV’er
(Arbejdspladsvurderinger) og forslag til handlingsplaner på plads. Det vil tage nogen tid og en del
penge at få selv de højest prioriterede løsninger gennemført.
Vi må forvente besøg af arbejdstilsynet i den nærmeste fremtid.

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







Tim Madsen
Anders Hansen
Lars Jensen
Susanne Pedersen
Kim Pedersen
Mikkel Nikolajsen

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

/Bestyrelsen

