Fra bestyrelsesmødet i februar 2021 (virtuelt møde)

Generalforsamling er udsat
På grund af det fortsatte forsamlingsforbud (indendørs) og regeringens seneste udmeldinger, er vi
desværre nødt til at udsætte de ordinære generalforsamlinger i Nordborg Golfklub og Nordborg
Golfbane ApS. De var fastsat til 29. marts og vil nu blive afholdt, når det er muligt på et senere
tidspunkt.
Indkaldelse med dagsorden, eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse til behandling på
generalforsamlingen, udsendes i god tid og senest 14 dage før.

Arbejdsdag er aflyst
Den årlige arbejdsdag med forårsklargøring af bane og klubhus er aflyst på grund af coronarestriktioner. Den var fastsat til lørdag 27. marts. Vi vil i stedet prøve, om vi kan etablere mindre
arbejdsgrupper (< 25 personer), som evt. fordelt over flere dage kan hjælpe med forårsklargøringen.
Forplejning og hyggeligt samvær vil dog nok stadig være mærket af corona-situationen 

Nye corona-restriktioner
Fra og med 1. marts har regeringen lempet på corona-restriktionerne. For Nordborg Golfklub er den
væsentligste ændring, at vi nu må samles op til 25 (mod tidligere 5) personer udendørs til golfspil
og –træning. DGU’s udførlige, opdaterede vejledning ses her:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-golfklubberne-1-marts-2021

Spil på banen i det tidlige forår
De forårsagtige temperaturer er kommet tidligt og pludseligt i år. Derfor vil vi også prøve, om vi
kan få banen klar til åbning – for almindeligt spil til sommergreens – tidligere end normalt.
Flere medlemmer har allerede spurgt til hvornår banen ”åbner”.
Vi lukkede for sommergreens – og vendte banen – lige før jul. Da så vi tydeligt angreb af
skimmelsvamp i mange greens. Det ser dog ud til, at vi har fået stoppet udbruddet i tide. Enkelte
greens er angrebet, men de fleste ser fine ud.
Det giver håb om, at vi tidligt på foråret igen kan få gode greens at spille på.
Banen er fint tør og maskinerne er netop blevet serviceret, så arbejdet på banen kan gå i gang.
Greenkeeperne vil gøre greens klar til spil i den første uge af marts. Hvis temperaturerne holder, og
vi kan undgå nattefrost, kan vi vende banen igen til normalt spil til sommergreens forhåbentligt

allerede den første weekend i marts. Det er dog vigtigt, at der ikke spilles på sommergreens, når der
er frost. Vi vil lave tydelige opslag omkring dette.
Derefter vil arbejdet med at klargøre teesteder og klippe fairway mv. gå i gang.
Vi kan nok ikke se frem til arbejdslørdagen, som normalt har været der, hvor banen officielt blev
gjort klar (omkring 1. april). Banen vil i stedet blive klargjort løbende af greenkeeperne, og vi vil
løbende orientere om dette på hjemmesiden under banestatus.

Fritspilsaftale med Sønderborg Golfklub
Det er med glæde, at vi kan meddele, at fritspilsaftalen med Sønderborg Golfklub er fornyet i 2021.
Dvs. du kan igen, som medlem i én af de to klubber, spille ubegrænset golf i naboklubben for en
engangsbetaling på 500 kr. De detaljerede betingelser er uændrede og kan findes på vores
hjemmeside. Kontakt sekretæren, Marie Petersen, og tilmeld dig, hvis du er interesseret.

Ny buggy-service
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde vore medlemmer et nyt servicetilbud i form af buggy-leje på
årsbasis.
For et årligt beløb i størrelsesordenen 2000-3000 kr stiller klubben en buggy til medlemmets
rådighed, når denne måtte ønske det, og der er én ledig. Den endelige pris er ikke fastsat endnu.
Buggien bookes i GolfBox, og nøglen udleveres via en automat i greenfeerummet. Du undgår så
investering, service, vedligeholdelse, afskrivning , tyveri osv. af en privat buggy, scooter eller
lignende.
Klubben vil så selvfølgelig investere i det nødvendige antal elektriske buggier og indrette passende
parkeringsforhold til disse. Hvilket nok vil betyde en oprydning i vore ’skure’ på bagsiden af
klubhuset.
For at kunne vurdere efterspørgslen på denne service, beder vi interesserede medlemmer om at
henvende sig til bestyrelsesmedlem Bent Nielsen.
De nærmere betingelser og pris vil blive offentligjort snarest.

Turneringsplan 2021
Turneringsudvalget har valgt at revidere den turneringsplan, som var tæt på udgivelse. Nogle af
årets første turneringer er skubbet længere hen på året, da vi igen nok må forudse forbud mod større
forsamlinger i den første forårstid. Planen vil være klar i løbet af en uges tid.

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



Morten Thygesen
Thomas Hallenslev

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

/Bestyrelsen

NB: Og sådan så bestyrelsen ud ved månedens møde 

