Fra bestyrelsesmødet i maj 2021

Åbning af klublokale
Så kan vi igen sidde indendørs i vores klublokale efter en golfrunde, idet myndighederne nu
forlanger:





Du skal have corona-pas , hvilket vil sige
o Du er færdigvaccineret
o Du har haft corona inden for de seneste 14-180 dage
o Du er testet negativ inden for de seneste 72 timer
Højst 25 personer (fra 21. maj er det 35 personer = 2 kvadratmeter per person)
Der skal være daglig check af, at ovenstående overholdes

Vi forventer, at den daglige check af coronapas udføres af ansatte, bestyrelse og frivillige. Så tag
godt imod dem.

Retningslinjer for buggykørsel
Både gæster og medlemmer bruger i stigende grad køretøjer på deres golfrunde. For at slide mindst
muligt på banen, har klubben nogle retningslinjer for kørsel. Og de gælder for alle typer køretøjer
med persontransport – lige fra buggyer til motoriserede løbehjul. Til genopfriskning uddeles
reglerne til alle køretøjsejere, de slås op i greenfeerummet, og de monteres selvfølgelig i ruden på
alle klubbens køretøjer. De gældende regler er:


Føreren skal være fyldt 16 år og have kørekort til bil eller traktor



Kørsel skal foregå i ”gå-tempo” og uden at presse forangående bolde



Golfbiler må kun køre på veje, på stier, i semirough og - når vejrforholdene tillader det - på
fairway



Det er ikke tilladt at køre gennem uklippede arealer

Nye fliser på drivingrange
Endnu en gruppe frivillige har hjulpet klubben med et forbedringsprojekt. Som I sikkert har
bemærket, har vi fået udlagt et nyt fliseareal under udslagsmåtterne på drivingrange. Flot arbejde –
og tak til de flittige medlemmer. Vi har til finansiering af projektet med tak modtaget en donation
på 29.000 kr. fra DIF/DGUs foreningspulje.

Som endnu en forbedring af udslagsstederne på drivingrange, har Fynsk & Søn sponsoreret det
nødvendige antal bakker til opbevaring af bolde foran måtterne.
Og da vi så ydermere har bestilt et større antal nye bolde til drivingrange, får vores træningsfaciliteter alt i alt et rigtig flot løft.

Projekter
Bestyrelsen har et ønske om at bringe større synlighed i hvilke projekter, der til enhver tid arbejdes
med (og lige så vigtigt, hvilke projekter der ikke arbejdes med). Nedenstående liste viser de aktuelle
projekter, som bestyrelsen vil følge op på og opdatere ved de månedlige bestyrelsesmøder. Listen
vil jævnligt blive publiceret, så medlemmer, ansatte og bestyrelse kan følge status og gerne give
input til de ansvarlige. Forslag til fremtidige projekter er også velkomne.

ID

Projekt

Ansvarlig

Igangvær. fase

Deadline

1

Net langs drivingrange mod hul 1

Bo

Priser & alternativer
undersøges

14.juli

2

Torden-/Toilethus på banen

Bent/
Marianne

Priser & alternativer
undersøges

14.juli

3

Pavillon m. handicaptoilet ved P-plads

Bent/
Marianne

Projektforslag udarb.

4

Ladestander(e) til el-biler på P-plads

Axel/
Hans O.

Priser & alternativer
undersøges

14.juli

Projekter i denne forbindelse er aktiviteter, der ligger ud over den daglige drift og vedligeholdelse
og som kræver behandling på mere end ét bestyrelsesmøde.

Nye trolleyer til udlejning
Klubben har indkøbt 5 nye trolleyer til udlejning. De gamle er i så dårlig stand, at de kasseres og
bortskaffes.

Nye lokalregler
DGU har godkendt nye lokalregler, som træder i kraft 1. juni.
Selve ændringerne er en ny lokalregel 6 omhandlende Out of Bounds bag ved 9. og 18. green. De
nuværende markeringer(hvide pæle) fjernes og kanten af stien bruges fremadrettet som grænse. Der
vil fortsat være pælemarkering ved nedgangen til drivingrange og ved drikkevandshanen. Resten af
strækningen bag 9. og 18. green vil ikke blive afmærket. Den tidligere lokalregel 6 har derfor fået
nyt nummer, nu lokalregel 7.
Der er også lavet en opdatering omkring udseendet og placeringen af banens afstandsmarkeringer.
Reglerne er vedlagt denne mail og vil findes på hjemmeside og i greenfeerum.

Ny servicemedarbejder
Kommunen har nu endelig godkendt aftalen om, at ansætte Karina Kolmos i en praktikplads i
Nordborg Golfklub.
Karina starter 17. maj, og efter en prøveperiode på 13 uger, har vi mulighed for at fastansætte hende
i et 15 timers flexjob om ugen i sommerhalvåret. Hun vil normalt være til stede på kontoret alle
hverdage fra ca. 9:30 og nogle timer frem, hvor hun laver kontorarbejde for bestyrelsen, øger og
forbedrer informationsniveauet til medlemmer og gæster, klargør hus og buggyer til dagens brug,
hjælper gæster o.a.

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






Stig Jensen
Sofie Tiettje
Benjamin Tiettje
Kasper Bruun Knudsen
Carsten Stecher

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

/Bestyrelsen

