Fra bestyrelsesmødet i januar 2021 (virtuelt møde)

Generalforsamling
Vi har som annonceret i december planlagt at holde generalforsamling i golfklub og baneselskab
mandag d. 29. marts 2021 i Valhal, Skolevej 56, Havnbjerg. På grund af corona-pandemien med
deraf følgende forsamlingsforbud er der p.t. usikkerhed om, hvorvidt det kan gennemføres. Vi håber
det kan gennemføres, men i værste fald kan vi – i lighed med sidste år – blive nødt til at udsætte
generalforsamlingen til et senere tidspunkt.
Husk at forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen, skal være modtaget af
bestyrelsen senest 28. februar.
Indkaldelse med dagsorden, eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse til behandling på
generalforsamlingen, udsendes senest 14 dage før.

Ombygning af maskin- og klubhus
Ombygningen skrider godt frem. Vægge, lofter, isolering, el og lys er ved at være på plads. Små
rum til kompressor, rengøringsmateriel er etableret, og vi venter nu på det nagelfaste udstyr til
opvarmning, udsugning og løft af tunge genstande.

Vi planlægger også nye ’parkeringspladser’ til udlejnings-buggier og lidt ombygning i forbindelse
med greenkeepernes frokostrum.
Ønsket om forbedring af medlemsfaciliteter er en større udfordring. Byggelinjer og den
eksisterende konstruktion gør det meget svært at lave radikale ændringer og udvidelser. Men under
alle omstændigheder hører bestyrelsen gerne om behov, idéer og forslag til løsninger – som vi så vil
vurdere og evt. diskutere med fagfolk.

Fritspilsaftaler
Som tidligere omtalt har vi indgået en aftale om fritspil på hinandens baner med følgende klubber i
Nordic Golf Circle:
Birkemose
Blåvandshuk
Frederikshavn
Mollerup
REE Golf
Svendborg
Værebro
Næstved
Tilbuddet gælder alle vores fuldtidsseniorer og ungseniorer og koster ikke noget ud over det
normale kontingent til Nordborg Golfklub. Aftalen gælder fra sæsonstart 2021. Læs mere om
aftalen her: Nordic Golf Circle.
Denne nye aftale kan også være interessant for vore Klubber i Klubben, idet alle deltagende klubber
tilbyder os tidlige blok-reservationer for en pris på 100-150 kr. per deltager.
Derudover arbejder vi på at forny fritspilsaftalen med Sønderborg Golfklub, så vi også i 2021 kan
spille på hinandens baner for en fast éngangsbetaling.

Makinindkøb
Bestyrelsen har besluttet at indkøbe en ny klipper.
Vi har fået et tilbud på en demomodel af TORO
Groundsmaster 4700-D, som vi vil købe/lease.
Den har 7 klippedæk og er især velegnet til at
klippe semirough med ujævne flader, som f.eks.
bunkerkanter. Købet vil nedsætte brugen af vores
traktor m. efterløber.
Derudover køber vi en ny Husqvarna rotorklipper,
som delvis betales med forskellige, benzindrevne
maskiner, vi gerne ser udskiftet.

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





Kasper Hildebrandt
John Rossen
Marianne Rossen
Poul Pedersen



Karsten Jensen

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

/Bestyrelsen

