Fra bestyrelsesmødet i marts 2021 (virtuelt møde)

Nyt fra chefgreenkeeperen
Marts måned startede lunt og vi havde en forventning om, at kunne starte klipningen af banen.
Desværre slog vejret igen om til frostgrader og regn.
Banen blev dog vendt til spil til sommergreens med spil fra tee 53, og et vinterflag sat, hvis frosten
skulle komme tilbage.
Mange var glade for igen at kunne spille til sommergreens. Nogle endda så glade, at de glemte at
spille til vinterflag i frostvejr. DET DUER BARE IKKE. De froststive græsblade knækker af og
græsset begynder først at gro frem igen, når jordtemperaturen kommer over 7 grader.
Vi er dog i en tid, hvor der hurtigt kan ske ændringer i vejret, og vi skal nok, så hurtigt som muligt,
begynde at klippe.
Drivingrange er netop gjort klar til brug.
Ellers har vi beskåret træer her og der, fjernet grenafklip og lavet lidt ændringer i vores søer. (Se
nedenfor)
På maskinsiden har vi fået leveret en ny rød Toro maskine til klipning af semirough og rundt om
greens og teesteder. Traktoren og efterløberen skal så kun tage de lange lige træk.
Vi har også udskiftet vores gamle Husqvarna med en ny og bedre model.
Det er planen at ændre lidt i klippehøjden i semirough og rough, så det er der nok nogle spillere, der
bliver glade for.
Ellers er vi næsten færdige med ombygningen af maskinhuset. Der er blevet isoleret, installeret en
luft til luft varmepumpe og lavet udsugning. Der er lavet et kompressorrum (pga. støj) og et nyt
aflåseligt rum til rengøringsfolkene. Det bliver de nok glade for.
Maskinerne er alle blevet vinterklargjort og vi venter kun på vejret, for at kunne bruge dem.
I øvrigt er Per Hansen, vores nye greenkeeperkollega, startet op. I har måske allerede mødt ham på
banen.

1. april starter en ny medhjælper, som hedder Johnny Hansen (Nej, ikke ham fra Kandis). Han
starter i flexjob og skal arbejde 3 timer om dagen. Det bliver nok med at klippe greens eller
teesteder.

Ny baneudvalgsformand
Vores baneudvalgsformand, Hans Norup-Jensen, er på valg ved den kommende generalforsamling.
Da vi ikke ved, hvornår det bliver muligt at afholde denne, og da Hans grundet øget arbejdspres
ønsker at udtræde af bestyrelsen, efterkommer vi selvfølgelig dette ønske. Suppleant Bo Holst
Jessen indtræder på posten indtil næste generalforsamling (hvor han så i øvrigt stiller op som
bestyrelsens kandidat til den ledige post).
Der vil ske en glidende overgang og afleveringsforretning de kommende uger.

Åbning af greenfeerum
Vi vil i løbet af den kommende uge åbne for adgang til vores greenfeerum og samtidig
’normalisere’ brugen af Golfbox.
Det betyder, at når gæster og medlemmer har booket en starttid i Golfbox (og det er der rigtig
mange der gør i øjeblikket ), så skal den bekræftes ved fremmøde i klubben. Evt. betaling kan så
igen ske med kontanter eller kort (vi har for øvrigt fået en ny, kontaktløs kortlæser).
Det betyder også, at vi efterhånden, som banen bliver klippet, ændrer priserne for gæster og flexmedlemmer til vores ’normalpriser’. Og fra 1. april bliver der så adgang for ’fritspillerne’ fra vores
samarbejdsklubber.
Med de gældende restriktioner må der højst opholde sig 1 person i rummet af gangen.

Andeboliger
Per Hansen er straks gået i gang med at forbedre forholdene for ænderne i vores søer. Hans
specialdesignede boliger er efter sigende meget populære blandt ænder, så de vil sikkert yde et
positivt bidrag til vores fuglebestand 

Buggyudlejning via Flexbox
I greenfeerummet er der nu installeret et nøgleudleveringsskab (Flexbox) – styret af Golfbox.
Buggyer kan som sædvanlig bestilles hjemmefra via golfbox (vejledning her), og efter bekræftelse

(og betaling) på vores touch-terminal åbner Golfbox automatisk en låge i skabet med den rigtige
buggynøgle.
Er der ledige buggyer, kan disse også lejes direkte på touch-terminalen: Klik på FLEXBOX øverst
til højre på skærmen, vælg Buggy, hvorefter nøglen så udleveres efter afsluttet betaling.
Efter endt brug stilles buggyen på plads, ladekabel tilsluttes og nøglen afleveres i udleveringsskabet. Der findes betjeningsvejledninger på stedet.
I vil også snart høre mere om vores planer med årskort til buggyleje for medlemmer. De nærmere
betingelser vil snart blive annonceret, men vi kan allerede nu røbe, at prisen bliver 2500 kr. om året
– og så skal du ikke spekulere på ’parkeringsplads’, service, reparationer, afskrivninger osv.
Fra den samme Flexbox vil vi i øvrigt også sælge logo-bolde.

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







Karsten Meier
Carsten Østerballe
Mark Thomsen
Mike Christensen
Carsten Barnekov
Bo Harbeck

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