Fra bestyrelsesmødet i december 2017.

Frivillige bidrag til Nordborg Golfklub
Alt for få har til nu sendt et frivilligt bidrag på min. 200 kr til Nordborg Golfklub!
Husk vi skal have mindst 100 bidragsydere for at få del i puljen vedrørende MOMS-fritagelse.
Dette er en attraktiv mulighed, hvor vi i 2016 hentede et positivt bidrag til klubbens regnskab på
godt 130.000 kr. - hvilket svarer til ca. 300 kr. for hvert af vore 430 medlemmer.
Som alternativ til kontingentstigninger i nærmeste fremtid, må jeg kraftigt opfordre jer til at
indbetale et beløb på én af følgende konti (husk at opgive navn og evt. medlemsnummer):
Mobilepay 30 51 56 09
Konto

8010 1682567

Har du lyst til at give mere end 200 kr, er det en god idé at fordele det på flere givere, f.eks. i din
familie. Og han/hun/de behøver ikke være medlem af Nordborg Golfklub.
Hvis du oven i købet opgiver dit/jeres personnummer, sørger vi for, at bidraget indgår i din
selvangivelse for 2017 - så din reelle udgift bliver en brøkdel af det indbetalte.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, først i Nordborg Golfklub og efterfølgende i
Nordborg Golfbane ApS. Tidspunktet er fastsat til mandag 5. marts 2018, 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.
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen og mød op denne aften, hvor vi meget gerne vil i dialog med
medlemmerne og diskutere den beretning og de planer, vi fremlægger.

Fornyelse af medlemskab i Nordborg Golfklub
Husk, hvis man ikke ønsker at fortsætte sit medlemskab af klubben, skal det ifølge vedtægterne
være meddelt skriftligt, evt. via email, til vores sekretær senest ved udgangen af december måned. I
modsat fald er man skyldig for kontingentet for 2018 og vil blive opkrævet dette i starten af året.

På sidste generalforsamling vedtog vi at videreføre kontingentsatserne fra 2017. Hermed er vi stadig
klart den billigste golfklub i Sønderjylland.

Arbejdsdag 2018
Sæsonen starter tidligt næste år – forhåbentligt. Forårets arbejdsdag er fastsat til lørdag 24.3. , dvs.
weekenden før påske. Her får vi brug for, at alle medlemmer giver en hånd med til at gøre bane,
klubhus og omgivelser sæsonklare.

Fortsættelse af fritspil i Sønderborg Golfklub
Nordborg Golfklub er blevet enig med Sønderborg Golfklub om at fortsætte fritspilsordningen i
endnu et år. Dvs. vi kan frit spille på hinandens baner i 2018 mod betaling af et engangsbeløb på kr.
600. Øvrige betingelser videreføres, idet man dog skal have været fuldtidsmedlem i hjemmeklubben
i hele 2016 og 2017. Alle detaljer og oplysninger om tilmelding og betaling følger senere.

Projekt 25
De to eksterne konsulenter – dræningsekspert og banearkitekt – er tæt på at være færdige med deres
analyser og rapporter. Dvs. vi snart kan gå i gang med at indhente tilbud på arbejdet med at
fremtidssikre vores bane.
Der er lagt op til et dræningsprojekt, så banen er spilbar mange flere måneder om året og et
omlægningsprojekt med nedlæggelse og genopretning, evt. flytning af bunkers og fairways. Alt
sammen for at fremme samme formål eller for at gøre banen mere spændende, velholdt og/eller
vedligeholdelsesvenlig.
Der tegner sig et projekt til flere millioner kr., så samtidig arbejdes der på at sandsynliggøre en
finansiering baseret på lån, fonds- og medlemsbidrag.

Rotter i klubhuset
Ja, desværre er der igen problemer. Husk at tømme jeres bags for alle lækkerier, da rotterne ellers
gerne hjælper jer!

Æresmedlemmer i Nordborg Golfklub
Bestyrelsen har nu fastlagt retningslinjer for udnævnelse af æresmedlemmer i Nordborg Golfklub.
Vi har derfor nu et sæt regler, som kan bruges i de helt exceptionelle tilfælde, hvor vi synes, at et
medlem skal hædres på denne vis. Retningslinjerne vil blive offentliggjort snarest på vores
hjemmeside.

Nyt fra udvalgene
Gregor Gurevitsch overtager formandsposten i vores nye handicapkomité efter Willy Winckelmann,
som har bedt sig fritaget.

Både markedsføringsudvalg og turneringsudvalg er udvidet med nye energiske kræfter. Der er nok
at tage fat på, så det er dejligt når medlemmerne engagerer sig i klubarbejdet. Velkommen til jer
alle.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og ser frem til et fortsat godt samarbejde og en
masse hyggelige golf-timer i 2018.

