Fra bestyrelsesmødet i november 2017.

Banerenoveringsprojekt – Projekt25
Projekt25 går ud på at forberede Nordborg Golfbane til de næste 25 år.
De seneste måneders regn – med deraf følgende banelukninger – har yderligere understreget, hvor
vigtigt og nødvendigt vores banerenoveringsprojekt er. Projektets overordnede formål og
organisering er godkendt af bestyrelsen (og vedlagt denne mail). De enkelte deltagere i de
forskellige grupper er også på plads.
Vi har i den sidste tid haft besøg af en række eksperter/konsulenter, som har bidraget med deres
vurderinger og erfaringer. Det er folk, som har stor erfaring i at projektere, bygge og vedligeholde
golfbaner.
Konklusionen er, at med hensyn til vand på banen, er (mange af) vores fairways i øjeblikket
flydende eller sumpede og uanvendelige til golfspil. En gennemgribende genopretning/udvidelse af
vores dræn er absolut nødvendig, hvis banen skal være robust i fremtidens klima. Dette er et
projekt, der af eksperter vurderes til omkring 1½ million kroner.
Omkring vore bunkers, er der enslydende vurderinger fra eksperter, som begge er banearkitekter:
Der er alt for mange! En ’normal’ bane ville i dag have ca. halvdelen. Udformningen af vores
bunkers er ofte ’forkert’ og i hvert fald utrolig vedligeholdelseskrævende. Sand og dræn trænger
generelt til udskiftning, og placeringsmæssigt ligger de som regel for langt fra green. Her er et
første bud, at vi skal regne med mindst ½ million kroner til nedlægning, flytning, dræning og
renovering.
Som ’ekstragevinst’ fra eksperterne har vi fået nogle forslag til, hvordan vi kan minimere
vedligeholdelsen af banen (og dermed omkostningerne) samt til mindre baneomlægninger, som vil
forbedre banen.
Finansieringsgruppen er i fuld gang med at analysere, hvordan et sådan millionprojekt kan
realiseres økonomisk. Vi mener, at det er realistisk at skaffe midler fra forskellige kilder:




Medlemsbidrag, dvs. foreningskassen og/eller frivillige bidrag
Fondsmidler
Lån

På det grundlag har vi igangsat et for-projekt, hvor to konsulenter Vagn Dissing (dræn) og Michael
Traasdahl Møller (bunkerrenovering) analyserer og detailspecificerer opgaven, så vi kan have

udbudsmateriale klar omkring nytår. Når der så efterfølgende er indhentet tilbud, vil vi prioritere og
igangsætte, hvad der nu er økonomisk muligt - efter godkendelse på generalforsamlingen i marts
2018.
Vi planlægger et informationsmøde for medlemmer - i god tid før generalforsamlingen - hvor vi kan
fortælle meget mere om og diskutere detaljerne i projektet.

Julefrokost for frivillige
Den traditionelle match og efterfølgende middag for alle klubbens frivillige måtte i september 2017
aflyses på grund af vejret og banens tilstand. Bestyrelsen har derfor besluttet at invitere alle jer, der
frivilligt har arbejdet for klubben i årets løb, til en julefrokost fredag d. 8.12. sammen med klubbens
personale og bestyrelse.
Det starter i klubhuset kl. 18:00 og gælder alle, som har hjulpet på arbejdsdagen eller i årets løb
med gæsteservice, vedligeholdelse og drift af bane, klubhus og omgivelser. Tilmelding skal ske
senest mandag 4.12. i Golfbox, hvor vi opretter en ’julefrokost-turnering’ (uden spil ).
Vi håber at se rigtig mange af vore flittige frivillige til en hyggelig aften.

Vinterregler
I det omfang banen er åben, gælder fra nu og til ca. 31. marts nedenstående vinterregler. Bortset fra
prisen, gælder reglerne selvfølgelig også vore egne medlemmer.

Økonomi
Banen har gennem de sidste par måneder været hårdt ramt af lukninger (som de fleste andre baner
på de mere ’tunge’ jorder). Det betyder, at vi ikke har haft nogen greenfee-gæster på det sidste med deraf følgende negative konsekvenser for vores forventede indtægter. Med fortsat
sparsommelighed forventer vi dog et resultat for året omkring eller lige over nul.
Den forventede MOMS-refusion for 2016 er endnu ikke modtaget fra SKAT, så størrelsen af dette
positive bidrag til årets regnskab er derfor ukendt. Overlever ordningen de aktuelle
finanslovsforhandlinger (hvilket alt tyder på), planlægger vi en gentagelse af sidste års opfordring
vedrørende indbetaling af et frivilligt, beskedent og skattefrit bidrag fra medlemmerne.

Handicapkomité
Klubbens ny-etablerede handicapkomité er nu på banen med Willy Winckelmann som formand og
Martin Hansgaard og Marie Petersen som medlemmer. Som tidligere nævnt, vil første opgave være
en analyse og vurdering af, om vi har medlemsgrupper, som ikke har et retvisende handicap.

T-stedsskilte til par 3 banen
Bestyrelsen har besluttet at opsætte nye T-steds- og sponsorskilte på par-3 banen. Det bliver i
samme stil, som dem vi kender fra 18-huls banen – blot i mindre størrelse.
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