Fra bestyrelsesmødet i april 2021 (virtuelt møde)

Nye corona-retningslinjer
Fra 21. april gælder nye, lempede retningslinjer. Klubben følger som altid DGU’s anbefalinger (se
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-golfklubberne-21-april-2021 ) , og det
betyder specielt for Nordborg Golfklub, at vi nu kan åbne selvbetjeningsbaren for udendørs
’servering’ og ophold. Max. 50 personer på hver ’etage’ og med god afstand (min. 1 meter). Ophold
i klublokalet er stadig ikke tilladt. Klubbens regelsæt findes på hjemmesiden:
https://www.nordborggolfklub.dk/CustomerData/Files/Folders/7-pdf/878_coroana-retningslinjer21-4-2021-kort.pdf
Det betyder, at sæsonens første turneringer kan afvikles med max. 2x50 deltagere og efterfølgende,
udendørs socialt samvær.
Og alle vores Klubber i Klubben kan arrangere uge-turneringer på normal vis, så længe det foregår
udendørs og deltagertallet er under 50.

Årskort til buggyleje
Klubben åbner nu for helårsudlejning af buggyer til vores fuldtidsmedlemmer. Da vi i starten skal
gøre vores erfaringer, sammenholdt med, at vi p.t. desværre ikke har ret mange fungerende buggyer
(der er flere undervejs), starter vi stille og roligt med at sælge et begrænset antal årskort. Flexboxreservationssystemet skal også lige køres ind, og vi skal desuden sikre, at der er buggyer til vores
gæster.
Ordningen forventes at være stort set omkostningsneutral både for klubben og for medlemmet (som
alternativ til eget køretøj med afskrivning, service, reparationer, pladsleje etc.).
Følgende betingelser vil gælde for årskortet:


Årskortet er personligt og kan ikke deles med andre.



Årskortet gælder kun for fuldtidsmedlemmer – ikke flexmedlemmer.



Årskortet koster 2.500 kr. pr. år.



To medlemmer fra samme husstand kan købe 2 årskort for 4.000 kr. i alt.



Buggyen skal reserveres tidligst 7 dage før, og man kan kun have én aktiv reservation ad
gangen.



Ejeren af årskortet skal være i buggyen under kørslen. Dvs. der kan medtages én passager.



I tilfælde af mangel på tilstrækkeligt antal buggyer kan der ikke rejses krav. Som løsning
kan klubben måske stille en ældre buggy til rådighed. Og i forbindelse med gunstartturneringer opfordres årskort-indehavere til at dele en buggy.



Salget af årskort begrænses, så det afstemmes efter klubbens antal af buggyer.

Henvendelser med ønske om buggy-årskort sker til sekretæren, Marie Petersen.
I fremtiden indgår vi ikke nye aftaler om opstaldning af private buggyer og andre køretøjer - og de
eksisterende pladser nedlægges i takt med evt. opsigelser. Medlemmers interne overdragelse/salg af
køretøjer omfatter ikke retten til en opstaldningsplads.
Samtidig stopper hermed ordningen med medlemmers mulighed for, i særlige tilfælde og i en
begrænset periode at leje en buggy til reduceret pris.

Nyansat, Johnny Hansen
Det nye medlem af vores greenkeeper team, Johnny Hansen, er startet. Johnny arbejder normalt 3
timer fra morgenstunden og vil sørge for, at vore greens altid er veltrimmede. Tag godt imod ham.

Niels Hansen er død
Vores energiske medlem af markedsføringsudvalget og primus motor på klubbens paragolfturneringer tabte kampen mod kræften og døde i marts måned. Niels var gennem mange år medlem
af Nordborg Golfklub, og repræsenterede os på det danske paragolf landshold - hvor han vandt et
europamesterskab. For nogle år siden måtte han have amputeret sin ene arm - men med aldrig
svigtende gåpåmod, opnåede han et lavere golfhandicap som enarmet, end da han havde to.
Vi har mistet et engageret medlem og en god ven.

Formand for baneudvalget Hans Norup Jensen forlader bestyrelsen
Hans har valgt at udtræde af bestyrelsen på næste generalforsamling. Da det fortsat er uvist, hvornår
vi bliver i stand til at afholde generalforsamlingen, har vi valgt at følge Hans’ ønske om, at suppleanten Bo Holst Jessen afløser ham nu.
Tak for indsatsen til Hans og velkommen til Bo som formand for baneudvalget. Vi ser frem til et
godt samarbejde.

’Ny’ hjemmeside
Klubbens hjemmeside har fået et kvalitetsløft. Sidestrukturen er bibeholdt. Forsiden er nu langt
mere indbydende og moderne. Alle informationer er opdaterede. Hvis den nye side ikke allerede er
tilgængelig, så vil det ske indenfor få dage.
Vi håber, du kan lide det nye layout - og lad endelig webmasteren vide, hvis der hist og her skulle
være enkelte svipsere.

Arbejdsdage i Nordborg Golfklub
Tvunget af corona-begrænsninger foregik forårs-klargøringen af bane og klubhus i år på en lidt
alternativ måde. Fordelt over 2 dage havde vi opdelt ca. 40 engagerede medlemmer i små hold på
max 7 personer, med hver sine adskilte arbejdsopgaver. Humøret var højt begge dage, selvom det
var koldt. Der blev serveret vådt og tørt undervejs. Resultatet taler for sig selv, som I jo alle kan se.
Tusind tak til alle deltagere for indsatsen.
Det udestående arbejde omkring klubhus og på driving-range klares efter aftale med flere frivillige
og af de etablerede arbejdsgrupper.

Ny servicemedarbejder
Klubben har ansat Karina Kolmos i et fleksjob som ny servicemedarbejder. Foreløbig i en
prøveperiode fra 1. maj indtil 30. juni. Karina vil være på kontoret 3 timer hver dag, hvor hun vil
hjælpe med klubadministration, modtagelse og servicering af gæster og medlemmer samt den
daglige drift, generelt. Efter prøveperioden forventer vi, at hun fortsætter hos os i sommerhalvåret,
mens hun arbejder for Sønderborg Handel i vinterhalvåret.
Tag godt imod Karina, og giv os endelig feedback, så vi sammen højner klubbens serviceniveau.

Medlemmer til vore turneringsudvalg søges.
Turneringsudvalget, som står for alle klubbens turneringer, fra planlægning til afvikling, søger
friske kræfter til at hjælpe med de spændende opgaver. Henvend dig trygt til bestyrelsen, hvis du
har lyst til at arbejde i et team, hvor du sammen med en kollega på skift får ansvar for
turneringsplanlægning, sponsorkontakt og turneringsafvikling med masser af menneskekontakt.
Kendskab til IT på brugerniveau er ingen hindring 

I vil selvfølgelig – stille og roligt – blive oplært af et erfarent udvalgsmedlem.

Udlevering af Bagmærker 2021
Udlevering af bagmærker til de medlemmer, som endnu ikke har fået 2021 udgaven, forgår således:
Har du lejet et bagskab, lægges mærket i dette.
Alle andre kan, efter aftale med sekretæren, hente deres årsmærke i 2. øverste skuffe i greenfeerummet i løbet af en uges tid.

Sønderjysk samarbejde
Haderslev Golfklub har valgt at genindtræde i de Sønderjyske klubbers gensidige rabatordning.
Dvs, vores medlemmer nu får 100 kr rabat på greenfee, når de spiller i Haderslev.

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



Bjarne Hansen
Karsten Westermann

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

/Bestyrelsen

