Fra bestyrelsesmødet i juni 2021

Generalforsamling 2021
Efter corona-betinget udsættelse, indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling, først i
Nordborg Golfklub og for anpartsejere efterfølgende i Nordborg Golfbane ApS. Tidspunktet er
fastsat til mandag 30. august 2021, og mødet starter kl. 19:00. Sted og dagsorden udsendes senere.
Husk, at forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
30 dage før.
Eventuelle nye corona-restriktioner kan selvfølgelig medføre ændring af disse planer.

Coronarestriktioner
Alle de corona-restriktioner, som påvirker Nordborg Golfklub, er tæt på at være ophævet. Efter 14.
juni er det dog stadig påkrævet at have et coronapas, hvis man sidder indendørs i klublokalet.
Antallet af personer i lokalet er stadig begrænset til 35 (denne begrænsning ophæves 1. juli).

Økonomi
Kontingentindtægterne ligger en smule over det for 2021 budgetterede. Sponsorindtægterne ligger
på budget. Greenfeeindtægterne ligger langt over niveauet for samme periode sidste år (som jo godt
nok udviste en meget svag start). Vi har p.t. rigtig mange gæster, og Idrætshøjskolen er vendt
tilbage med fuld musik, så den del ser positiv ud. Arrangementskontoen ser ikke helt så positiv ud.
Vi oplevede jo igen en begrænset og langsom corona-opstart.
Klubbens udgifter ser p.t. ud til at overstige det budgetterede - så foreløbig forventer vi et årsresultat
omkring eller under det budgetterede.

Karina Kolmos er syg
Karina, der er i praktik som servicemedarbejder, blev desværre syg efter et par ugers værdifuld
indsats. Det er i øjeblikket uvist, hvornår hun kan vende tilbage.
I mellemtiden overtager vores trofaste gæsteservice-team de daglige vagter, så gæster kan føle sige
velkomne og godt vejledt.

Omkring Nordborg Golfbane ApS
Den overskydende del af de hensatte midler til køb af medlemmernes anparter bliver nu anvendt til
indkøb af borde og stole til brug ved større arrangementer (i f.eks. maskinhuset) og til yderligere
beplantning mellem bane og klubhus.
Næste generalforsamling i ApS’et vil blive holdt i forbindelse med klubbens generalforsamling, og
da klubben nu ejer alle anparter, er det en ren formalitet. Vi vil snarest revidere (forsimple) vedtægterne, så de matcher det ensidige ejerforhold.

Niels Hansens golfscooter til Nordborg Golfklub
Afdøde Niels Hansens kone, Liselotte, har skænket Niels’ golfscooter til Nordborg Golfklub, og
dermed givet os mulighed for at stille et køretøj til rådighed for paragolfere – medlemmer og
gæster. Vi er meget taknemlige og ser frem til at kunne glæde Danmarks paragolfere med denne
service. Og det sker uden beregning.
Golfscooteren er forbeholdt registrerede para-golfere og skal bookes som andre buggyer i Golfbox.
Der gælder de samme regler, som for vores buggy-årskort. Dvs. man kan højst have én udestående
reservation – men det kan man til gengæld have 7 gange om ugen 
Efter booking udleveres og afleveres nøglen i vores Flexbox-automat.

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





Peter Tagesen
Kim Rasmussen
Hanne Fredsted Johannsen
Kurt Pedersen

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