Fra bestyrelsesmødet i november 2020.

Tilbagekøb af anparter i Nordborg Golfbane ApS
Det er nu absolut sidste chance for at sælge sine anparter i Nordborg Golfbane til golfklubben. Som
vedtaget på en tidligere generalforsamling bortfalder klubbens tilbud om tilbagekøb pr. 31. december 2020. Så kontakt omgående kassereren og aflevér anparterne, hvis du vil have dine penge
tilbage.
Et evt. restbeløb i den pulje, som bestyrelsen gennem årene har opsparet til tilbagekøb, vil blive
brugt til et formål, bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen i 2021. Når dette er vedtaget/godkendt, er kravet/anparten ugyldig fremadrettet.

Corona-restriktioner i klubhus
Det aktuelle forsamlingsforbud gør, at der højst må være 10 personer ad gangen i vores klublokale.
Af mange grunde kan dette måske være svært at overholde, hvis for mange lige skal nå at drikke en
øl og genopfriske runden. Men kravet er ufravigeligt, og da vi ikke har personale til at organisere og
vejlede, er det OS golfspillere, som selv skal sørge for, at det bliver overholdt.
Lad være med at bruge klublokalet som varmestue, sørg for et hurtigt flow og hjælp, så vi undgår
bøder og/eller smitte. Fungerer denne selvjustits ikke, kan vi blive nødt til at aflåse lokalet og
’baren’.
Virussen florerer i øjeblikket – også på Als. Men forhåbentlig kan vi snart vende tilbage til det
normale klubliv i Nordborg Golfklub.

Frivillige pengegaver til Nordborg Golfklub
Vi er stadig et stykke fra at have modtaget de mindst 100 pengegaver, som er krævet, for at klubben
kan få MOMS-refusion i 2020.
Vi SKAL have MOMS-refusion. Derfor opfordrer vi kraftigt ALLE klubbens medlemmer til at
lave en frivillig indbetaling på mindst 200 kr.
I kan indbetale til:
Konto 8010 1682567
eller
Mobilepay 683 683

Hvis CPR /CVR nr. oplyses til klubben, vil vi sørge for at SKAT giver fradrag for indbetalingen i
selvangivelsen. Dette kan oplyses som bemærkning i ovennævnte indbetalinger, eller i er velkomne
til at kontakte Marianne Agerley 2398 1787.

Træer ved indkørslen
De fleste har sikkert lagt mærke til de to blodbøge, som nu
er plantet på hver side af vores indkørsel. I løbet af nogle år,
vil de danne en smuk portal ind til vores parkeringsplads.
Og forestil Jer, hvor flotte de vil være, når vores oldebørn
om mange år kører ind til golfklubben.
Tak for gaven til Jette og Peter Madsen.

Ombygning af klubhus – fase 1
For at forbedre arbejdsforholdene for vores ansatte (og frivillige) går vi nu i gang med en
ombygning af vores værksted. Efter at langt de fleste maskiner er flyttet til den lejede hal på den
anden side af Nordborgvej, kan vi indskrænke værkstedsarealet. Det mindre værksted skal nu
isoleres og opvarmes. Personalets kontor/frokoststue skal udvides en smule. Alt sammen som led i
en forbedring af vores arbejdsmiljø.
Det er et projekt, som delvis finansieres med 70.000 kr fra Sønderborg Kommunes Idrætsanlægspulje. Derudover vil klubben bidrage, og vi håber på en del frivillige arbejdstimer fra vores altid
beredte medlemmer. Der er indhentet tilbud fra flere mulige leverandører.
Den ”helt store” ombygning af vores klubhus er sat på stand-by i disse økonomisk urolige (corona-)
tider, men vi mener, at denne nødvendige første fase, vil kunne indgå i enhver fremtidig, videre
ombygning.

Vinterbanen
Vi har fået dresset alle drænrender op, så græsset kan gro sammen til foråret.
Et hold af frivillige hjælpere er i gang med at reparere de større ar i fairway med græstørv. Vi har
lånt en maskine, som kan skrælle græstørv af.
Vi henter græsset i et hjørne af drivingrange, og lægger det fint ned i de skadede områder. Det ser
ud til at være den helt rigtige løsning.
Der er en ny opdatering omkring banen på hjemmesiden – banestatus:
(https://www.nordborggolfklub.dk/aktuel-info/banestatus.aspx ).
Vi opfordrer til, at man løbende tjekker banestatus igennem vinteren, og i øvrigt holder øje med
opslag i greenfeerummet.

Banen er fin lige nu, og vi spiller nok på Sønderjyllands bedste greens!. Dem holder vi åbent så
længe, det er forsvarligt.

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







Stefan Grau
Tina Andersen
Mikkel Kolmos
Anne Marie Klyhn
Anne Marie Vest Hansen
Lars Nielsen

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

/Bestyrelsen

