Bestyrelsens beretning 2017

Klubben
v/ Hans Oluf Reimer Hansen
2017 vil blive husket for al den regn vi fik – specielt sidst på året. Allerede fra starten af september voldte regnen
problemer og snart var vi nødt til at lukke 18-hullers banen. Og så måtte vi stort set holde den lukket resten af året,
for at undgå store ødelæggelser. Hverken golfspillere eller vores klippemaskiner havde en chance på de glatte
overflader. Alt i alt blev det desværre en ret kort sæson 2017 her i Nordborg Golfklub – ligesom i mange andre
klubber på den Jyske østkyst.
Disse forhold, kombineret med, at vi i august fornyede leje-/brugsaftalen med Sønderborg Kommune med yderligere
25 år, satte gang i tankerne omkring et gennemgribende banerenoveringsprojekt, Projekt25. Mere herom senere.
---------------------------------------Vi definerede et par fokusområder ved årets begyndelse:
 Forlængelse af samarbejdsaftalen med Sønderborg Kommune. Den nuværende aftale udløber i 2022.
 Etablering af en solid supportorganisation omkring vores banearbejde. Herunder diskussion af de opgaver, et
fremtidigt baneudvalg skal prioritere.
Leje-/brugsaftale
Hen over sommeren forhandlede vi en fornyelse af den eksisterende lejeaftale (som kunne opsiges fra 2017) med
direktionen hos Sønderborg Kommune. Løbende sondering hos en række politikere gjorde, at det endelige forslag
blev vedtaget i økonomiudvalg og byråd uden de store problemer.
Ud over en række formulerings- og detailændringer indgik vi en ny 25-årig samarbejdsaftale på stort set samme
vilkår mht. leje af baneareal og tilbagebetaling af lån.
Herfra skal lyde en stor tak til Sønderborg Kommune for den opbakning vi får.
Baneudvalg
Hans Norup-Jensen startede som ny baneudvalgsformand med at udvide kredsen af udvalgsmedlemmer. Det gav ny
energi i udvalget, som også snart fik styr på maskiner og græs. Indtil regnen flyttede fokus og orientering i retning af
Projekt25.
---------------------------------------Europamestre
’Niels Bloch Hansen og René Elley spiller golf i Nordborg Golfklub og det giver dem masser af livskvalitet’. Sådan
skriver Sønderborg Nyt, og sådan er vi jo mange medlemmer, der har det. De to gæve gutter er til gengæld alene om
at være vindere af EM Nations Cup for hold i Paragolf 2017. Efter en spændende turnering i Portugal blev resultatet,
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at Niels og René – sammen med to andre danskere – vandt holdturneringen i overlegen stil foran bl.a. Spanien og
Holland.
Der skal herfra lyde et kæmpestort tillykke.
Handicapkomité
Klubben havde – som DGU forlanger det – en ’handicapkomité’ (Marie Petersen), som sikrer medlemmernes
(manuelle) handicapreguleringer og overvåger så vidt muligt, at vi alle til enhver tid har det rigtige spillehandicap.
Vi er blevet opmærksomme på, at der ofte, med det nuværende regelsæt omkring turneringer /tællende runder,
ikke sker nogen regulering i Golfbox, hvis bare alle spiller lige dårligt. Og det gælder uanset om der er dårligt eller
ideelt golfvejr. Specielt seniorerne er hårdt ramt af dette fænomen, hvor spillernes gennemsnitshandicaps og
dermed deres scores er urimeligt lave. Uden udsigt til mærkbare ændringer i retning af et retvisende handicap.
DGU anerkender problemet, skyder skylden på ’systemet’ og opfordrer os til at løse det på klubniveau gennem vores
handicapkomité.
Bestyrelsen besluttede derfor at øge fokus på dette område, og reorganiserede handicapkomitéen med Gregor
Gurevitsch som formand og Martin Hansgaard og Marie Petersen som medlemmer. Den første opgave vil – på basis
af Golfbox statistikker - være en nærmere analyse og vurdering af, om vi har medlemsgrupper, som ikke har et
retvisende handicap.
Medlemsstatus
Tilslutningen til vores begynderhold var i 2017 bekymrende lav. For få interesserede meldte sig til de 3 hold og en del
faldt fra undervejs. Det betyder, at vi fik svært ved at ’fylde op’ med nye spillere, da det sædvanlige frafald omkring
nytår blev en realitet. Desværre må vi nu konstatere en mindre tilbagegang i klubbens medlemstal. Vi er pr. 1. januar
2018 nu kun lige godt 400 medlemmer, hvilket er det laveste antal i mange år. Mange fuldtids seniorer er uheldigvis
er stoppet. Antallet af flex-medlemmer er konstant fra 2016.
Det er en tendens, som også ses i andre klubber. Det er et kæmpe problem, som vi er nødt til at forholde os til!
Personale
Året startede med en stor udfordring, idet vores chefgreenkeeper Per Ditlev opsagde sit job. Heldigvis fik vi flere
kvalificerede ansøgere, da vi søgte en erstatning. Det endte som bekendt med, at vi ansatte Henning Christiansen,
mangeårigt medlem af vores klub og tidligere baneudvalgsformand.
Benny Jørgensen afsluttede sin uddannelse til greenkeeper i oktober 2017 og er i fremtiden sæson-ansat
størstedelen af året.
Vi kan nu konstatere, at med Hennings mekaniske snilde, Bennys grønne fingre og Verners mange kræfter har vi et
greenkeeper-team, som dækker hele spektret. Og det kan faktisk ses på banen og i maskinhuset. De har al mulig
grund til at være stolte.
I højsæsonen – ca. 3 måneder – havde vi desuden stor glæde af endnu en ansat, Hans Ebbe Mathiesen.
Banepersonalet har som altid haft utrolig stor glæde af de frivillige, som næsten dagligt eller efter behov har hjulpet
med baneplejen.
Den kedelige tvist vi havde med 3F på vegne af én af vore medarbejdere fandt sin afslutning i marts 2017.
Størstedelen af kravet på flere hundrede tusind kroner blev frafaldet og til slut indgik vi et forlig, hvor vi blev enige
om – på trods af forskellige opfattelser af reglerne – at kompensere medarbejderen. Gennem hele forløbet fik vi
værdifuld og kompetent rådgivning af DGU’s advokat.
Frivilligt arbejde
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Det store frivillige arbejde, som imponerende mange af vores medlemmer udfører, har igen været afgørende for
klubbens drift. Vedligeholdelse af bane og arealer omkring klubhus, rengøring, gæsteservice, hjælp til arrangementer
og turneringer og deltagelse i klubbens udvalg – ja, ligegyldig hvad der sker, er der altid mellem 2 og langt over 50
frivillige hjælpere involveret.
Vores frivillige ”gartnerteam” har igen været i sving og forskønnet klubhusets nære omgivelser med endnu et flot
rododendron bed.
Det er en utrolig vigtig indsats alle frivillige hjælpere yder, og vi er meget taknemmelige.
Nordborg Golfklub er en almennyttig forening
Nordborg Golfklub er af SKAT godkendt som en almennyttig forening med mulighed for delvis MOMS-fritagelse.
Det har vi udnyttet fra 2016 og lige fra start har det givet anledning til diskussion med flere af vore medlemmer.
Emnet har også været diskuteret i regering/folketing og de erkendte i efteråret 2017, at den oprindelige ordning var
blevet udvandet, og havde fjernet sig fra den oprindelige intension. Man erkendte, at den afsatte pulje gik til meget
andet end velgørende, humanitære organisationer. Man diskuterede derfor en nedlæggelse/ændring af loven og
dens tekster.
Den diskussion endte så med, at regeringen og et flertal i folketinget besluttede, at det faktisk var en hensigtsmæssig
måde at støtte det store frivillige, almennyttige arbejde, som foregår rundt i landet i spejderhytter, klubber,
forsamlingshuse osv.
Det skal her bemærkes, at ordningen hele tiden har dækket ’almennyttige’ foreninger, godkendt af skattevæsenet.
Og det er vi – sammen med 12 andre danske golfklubber og omkring 1000 humanitære og almennyttige foreninger,
fri- og efterskoler, kirke- og religiøse samfund etc.
Ét af kravene for at komme i betragtning til MOMS-fritagelsen er, at mindst 100 personer støtter klubben med et
gavebeløb på mindst 200 kr. Betingelsesløst og uden fordele af nogen art. Desuden kræves det, at ingen har privat
vinding af klubbens aktiviteter og alle aktiver går til almennyttige formål i tilfælde af ophør, konkurs etc.
På den baggrund ser bestyrelsen hellere, at alle medlemmer giver os en gave på 200 kr. end at vi sætter
kontingentet yderligere op. Det er nemlig win-win. Medlemmet kan trække beløbet fra i skat og betaler således
måske kun godt det halve. Klubben får ud over de 200 kr. mulighed for delvis MOMS-fritagelse på vore indkøb –
hvilket i 2016 svarede det til en indtægt på ca. netto kr 125.000. Det betyder rigtig meget for vores økonomi.
Informations- og kommunikationsstrategi
Der blev sidst på foråret nedsat et lille hjemmeside-udvalg, som kikkede på, hvordan vi kunne revidere vores
hjemmeside. Løsningen blev en total udskiftning. Dette arbejde er omfattende for både webmaster og de ansvarlige
i klubberne i klubben. Vi forventer at gå i luften til sæsonstart 2018. De tydeligste ændringer vil være nyt design,
bedre overskuelighed, opdaterede informationer og ikke mindst en langt bedre visning på telefoner og tabletter.
Den løbende opdatering vil (ifølge webmateren) blive nemmere.
Formodentlig vil alt ikke være 100% på plads, når vi går i luften. Bær over med os. Og giv gerne feedback, så vi hen
ad vejen kan få optimeret dette nyttige kommunikationsværktøj.
Der er løbende orienteret on stort og småt i klubben via Facebook og bestyrelsens nyhedsbrev.
Samarbejde lokalt
Også i 2017 fortsatte greenfee-samarbejdet (gensidige rabatordninger) med de øvrige Sønderjyske golfklubber,
ligesom der i fælleskab afvikledes Sønderjyske Mesterskaber for alle klubmestre.
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Og så fik vi i 2017 aftalt en gensidig fritspils-aftale med Sønderborg Golfklub. Mod betaling af 600 kr. kunne
medlemmer fra de to klubber spille frit på nabo-banen gennem stort set hele sæsonen. Tilbuddet blev modtaget
med stor tilfredshed af vore medlemmer, idet ca. 60 personer fra Nordborg Golfklub tilmeldte sig ordningen. Den
anden vej var begejstringen lidt mere behersket, idet ca. 40 medlemmer i Sønderborg Golfklub deltog. Ud fra
statistik-data i Golfbox har vi beregnet, at ordningen har været ca. omkostningsneutral for os, så vi betragter det
som en attraktiv ordning.
De to klubber er enige om, at samarbejdet er positivt for vore medlemmer - med mulighed for at vokse i fremtiden.
Så også i 2018 vil vi have en fritspils-aftale med Sønderborg Golfklub, på stort set samme vilkår.

Økonomi
v/ Jens K. Simonsen
Basisbudgettet for Nordborg Golfklub for 2017 var beregnet til et overskud på 320.000 kr., som skulle dække
ekstraordinære anskaffelser, uforudsete udgifter og manglende indtægter. De samlede indtægter blev som
budgettet på 2.280.000 kr., som dækker over større kontingentindtægter og tilsvarende færre greenfee-indtægter
forårsaget af den megen banelukning i efteråret.
Udgifterne blev 300.000 kr. større end basisbudgettet, hvilket skyldes større lønninger på 120.000 kr., ekstra
leasingomkostninger på 60.000 kr., ekstra baneomkostninger på 60.000 kr., ekstra lokaleomkostninger på 30.000 kr.
og ekstra administrationsomkostninger på 30.000 kr.
Det er vigtigt at forstå, at disse ekstra omkostninger ikke alle er uforudsete omkostninger, men omkostninger til
aktiviteter vi vælger at gennemføre, fordi indtægterne ikke svigter – de følger budgettet.
-

De større lønomkostninger skyldes hovedsagelig overarbejde i foråret og sommeren, som på trods af den
megen regn i efteråret ikke gjorde det muligt at få afspadseret timerne indenfor den budgetterede
ansættelsesperiode.

-

Det blev nødvendigt at anskaffe en ny fairway klipper og valget faldt på en Jacobsen Fairway 405, der med
en større klippebredde og højere hastighed vil betyde mindre timeforbrug på at klippe vore fairways.
Leasingudgifterne hertil blev i 2017 ca. 60.000 kr. Klipperen er leaset over 5 år og vil betyde en forøgelse af
leasingomkostninger de følgende år på 113.000 kr. årligt.

-

Der er blevet købt nye boldvaskere, reservedele til vandingsanlæg og ekstra gødning, som også strækker ind
i 2018. Indkøb som i alt er løbet op i 60.000 kr.

-

Ny yderdør indtil greenkeeperafdelingen og manglende opkrævninger fra vore leverandører af el og
alarmsystemer i 2016, som så faldt i 2017, forårsagede merudgifter til lokaler på 30.000 kr.

-

Bestyrelsen besluttede, at vores hjemmeside skulle fornyes og at de 30.000 kr. hertil skulle straks-afskrives.
Det har forhøjet administrationsudgifterne med de 30.000 kr.

Resultatet for Nordborg Golfklub blev derfor et overskud på ca. 40.000 kr. før ekstraordinære indtægter.
Vores status som almennyttig forening – i lighed med en række andre golfklubber – har netto indbragt klubben i
medlemsgaver og momskompensation fratrukket administration hertil, en merindtægt på ca. 130.000 kr. i 2017. Vi
har valgt at se denne indtægt som ekstraordinær, fordi det må forventes, at der kommer flere og flere foreninger,
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som lader sig godkende som almen nyttige, hvorfor puljen på de 155 mill. kr., som årligt er afsat på finansloven, skal
deles af flere og flere foreninger. Vi må altså forvente i de kommende år en faldende momskompensation, og vi vil
derfor ikke gøre klubbens økonomi afhængig af denne indtægt.
Det samlede regnskab for Nordborg Golfklub blev således et overskud på ca. 170.000 kr.
Regnskabet for Nordborg Golfbane ApS, som ejer bygninger og golfbaneanlægget, som lejes ud til Nordborg
Golfklub, følger budgettet med et overskud på knap 5.000 kr.

Baneudvalget
v/ Hans Norup-Jensen
Det har på mange måder været et begivenhedsrigt år for baneudvalget og staben omkring banen i det hele taget.
Baneudvalget blev hurtigt etableret efter generalforsamlingen, og består både af nye og gamle kræfter. Som ny
greenkeeper gik Henning i gang med at få maskinparken gjort klar til sæsonen. Det viste sig, at der var en del
vedligeholdelse at tage fat på.
På sin vis var det lidt heldigt, at foråret og de nødvendige temperaturer lod meget vente på sig. Græsset var længe
om at komme i vækst. Vi husker det nok mest fra greens, som var længe om at komme op på vanligt niveau.
Men pludselig kom varmen – og vandet. Og så blev der for alvor behov for at klippe græs. Også så meget, at vi var
nødt til, at se os om efter en ny fairwayklipper. En stor beslutning for klubben, men den nye moderne maskine, har
vist sit værd gennem hele sommeren.
Men der kræves også mandskab. Med alt det vand der kom gennem sommermånederne, blev der behov for noget
ekstra hjælp til den daglige drift. Det er delvis sket med frivillig hjælp fra klubbens medlemmer, men vi var også nødt
til, at have en ekstra fast mand i de 3 sommermåneder.
Vi har med stor interesse fulgt planerne for vores nye nabo – Oksbøl Skov. Der har været en god dialog med
arbejdsgruppen, så det tegner til, at vi kan få glæde af en stor skov som nabo i fremtiden.
Og fremtiden for banen i det hele taget kom på plads i løbet af sommeren. Vi har indgået en ny 25-årig lejeaftale for
banen med Sønderborg kommune. Dermed kan vi igen begynde at planlægge fremtidige forbedringer af banen.
Ret hurtigt blev det klart for os, at vi var nødt til at fokusere meget hurtigt på disse baneforbedringer. Som alle ved,
så har banen været lukket stort set siden slutningen af september. 2017 har været et ekstremt år, men meget tyder
på, at der i fremtiden vil komme mere nedbør, end banen kan klare. Så vi er nødt til at gøre noget. Derfor etablerede
vi Projekt25.
Formålet med projektet er både at forlænge sæsonen – dvs. bedre dræn, og samtidig at optimere banen. Planerne er
lagt i samarbejde med en dræningsekspert og en banearkitekt. Udover drænet er det specielt antallet, placeringen
og udformning af bunkers, som bliver optimeret. Det vil spare vores greenkeepere for mange timers arbejde, men
samtidig også modernisere banen til tidens trends. Alle detaljerne og finansieringen af projektet vil fremgå af
særskilt materiale, som også informeres til medlemmerne på et særligt informationsmøde.
Så efter et udfordrende år, ser vi frem til, at vi kan få nogle af disse planer gennemført. Det bliver afgørende for
klubbens fremtid, men også helt afhængig af klubbens økonomi, og i sidste ende klubbens medlemmer og deres
engagement. Både økonomisk, men også rent praktisk med frivilligt arbejde.
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Tak til greenkeeperne for deres store indsats i løbet af året, og endnu engang tillykke til Benny med svendebrevet.
Også en stor tak til alle de frivillige hjælpere, som i sidste ende er klubbens eksistensgrundlag. Til slut tak til
baneudvalget for godt samarbejde. Der ligger mange spændende og afgørende opgaver foran os i 2018.

Klubhusudvalget
v/ Bent Nielsen
Det vi havde i huset da vi startede var Rotter, det var en langsommelig Omgang, men det lykkes.
Vi fik så ny dør ved greenkeeperrummet og dørpumpe på ved 2 døre til bagrum, så de ikke står åben hele tiden. Vi
har også fået lukket i værksted og bagrum ved tag for fugle og træk.
På P pladsen fik vi asfalt lagt ud i regn vej. Det blev flot.
Vi har haft lidt bøvl med øl automat, så vi ville lave en aftale med Albani om ny automat. Det ville de ikke. Så
kontaktede vi Fuglsang. De ville gerne men vi har en kontrakt med Albani til 2019.
Vi har opsagt måtte-skiftning. Det er billigere at købe nye.
Housekeeper har sagt op, så vi vil prøve og fordele opgaven mellem 3 mand i bestyrelsen: Morten –Christian- Bent.

Sportsudvalget
v/ Morten Andresen
Juniorer
Junior træning foregik i 2017 om onsdagen i håb om at flere af klubbens juniorer kunne deltage i junior træning. Men
det var desværre ikke tilfældet. Det var svært at holde gejsten og motivation oppe ved de unge mennesker. I den
kommende sæson vil vi prøve noget nyt, hvor vi vil lave fredags matcher, så vi får juniorerne ud og spille på den
store bane, og håber derved at de bliver klar til evt. også at deltage i diverse junior matcher i de sønderjyske klubber
og derved komme ud og spille med andre unge mennesker.
Nybegyndere
Tilbuddet om at lære at spille golf for kr. 25,- fortsatte i 2017. Målet var køre 3 hold igennem som normalt, men
samtidig at forsøge at starte et 4. hold op forskudt for at få flere nybegyndere igennem i løbet af foråret, men det
var der desværre ikke helt tilmeldinger nok til, så det blev til 3 hold og totalt 39 begyndere. Desværre faldt nogle
stykker fra pga. tid og diverse sygdomme. Hold 3 fik efter overstået træning en masse vand fra oven, og der er et par
stykker som ikke blev færdigspillet til den store bane. Der bliver for dem lavet noget begynderopfølgning en dag i
foråret, hvor de kan får en opfrisker af golfspillet. Ud af de 39 tilmeldte begyndere, er 11 mand indmeldt, 8 stoppet,
så der er en god del, som vi gerne skal have igang igen i 2018.
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Træner
Samarbejdet med René Hahr Klausen og Simon fra Bennicksgaard fortsatte i 2017. Et samarbejde, som både
Nordborg Golfklub og René var glade for. René har udtrykt, at han har været glad for den opbakning/tilslutning der
har været fra medlemmerne til diverse arrangementer han har udbudt i løbet af året. Rene har desværre været
nødsaget til at stoppe samarbejdet med Nordborg Golfklub, da han skal varetage ekstra opgaver i Benniksgaard
Golfklub.
Vi har derfor så indgået en aftale med Simon omkring træning af vores nybegyndere og juniorer for sæsonen 2018.
Turnering-holdene
For vores 3 elitehold blev 2017 sæsonen en blandet oplevelse.
Alle 3 hold måtte kæmpe hårdt i deres respektive rækker for de resultater, der blev opnået.
Dameholdet i kvalifikationsrækken spillede mod Aabenraa, Sønderjylland og Lillebælt. Nordborgs damer sluttede
sæsonen med en 3. plads i puljen. Aabenraa og Sønderjylland var for gode modstandere og konkurrerede om
puljesejren. Det der var tilbage efter Aabenraa og Sønderjylland måtte vi så slås med Lillebælt om. Der var vi bedre
end Lillebælt og sluttede derfor en svær sæson på puljens 3. plads.
Herrerne i kvalifikationsrækken spillede mod Aabenraa, Benniksgaard og Ribe. Desværre sluttede holdet på den
nederste plads i puljen. Som hos damerne var Aabenraa også i denne pulje for dygtige i forhold til de øvrige hold.
Aabenraa sluttede med maksimumpoint efter 6 kampe og gik videre til oprykningsspillet. Det klarede de også, så vi
kan se frem til at møde Aabenraa i 5. division i sæson 2018.
Herrernes 5. divisionshold spillede mod Sønderjylland, Toftlund og Sønderborg. Holdet lå på sidstepladsen i puljen
med risiko for at rykke ud af 5. division før sidste spilleweekend. En spilleweekend hvor de så slog til; 2 klare sejre
mod Toftlund og Sønderborg gjorde at vi sluttede sæsonen på 2. pladsen i puljen efter Sønderjylland.
I 2018 skal damerne i kvalifikationsrækken møde Aabenraa og Benniksgaard.
Herrerne skal i kvalifikationsrækken møde Sønderjylland, Fredericia og Lillebælt.
Herrerne skal i 5. division møde Aabenraa, Ribe og Breinholtgaard.

Markedsførings- og turneringsudvalget
v/ Christian Christensen
Det er igen i år 2017 lagt vægt på at få nye medlemmer, og vi fortsatte derfor med prisen for prøvemedlemskab på
kr 25,00 fra sidste år, men det har ikke rigtigt givet resultat – ca 20 nye medlemmer og det er alt for lidt til at vi kan
bibeholde de samlede antal medlemmer på ca 450.
Firma Familie Golf var heller ikke den helt store succes, kun i alt 55 hold en nedgang i forhold til sidste år på ca 10% det er herfra vi tidligere har hentet de fleste nye medlemmer. Men arrangementet skal selvfølgelig bibeholdes
fremover.
Vi har i år 2017 satset en del på greenfee gæster, men det kan vi ikke rigtig måles effekten heraf, da hele efteråret
regnede væk, og derfor var det samlede antal greenfeegæster mindre end det foregående år. Vi bibeholdt
kampagnen med aktiv ferie – og har annonceret ret kraftigt.
Sponsorerne er svære at holde fast på – der har været en lille nedgang i år 2017. Dog forventer vi at øge dette i år
2018.
Side 7

Turneringsudvalget har igen afholdt en del turneringer, de fleste med sponsor på, og det må siges at have været en
stor succes, med rigtig mange deltagere.
Nordborg Open var igen en meget stor succes, 167 deltagere, og var allerede fuldtegnet efter fire dage. Det hele
forløb særdeles godt, og gav et pænt overskud, vi forventer at succesen fortsætter i år 2018, det er lykkedes at finde
en hovedsponsor med et sponsorrat på i alt kr. 25.000,00 andre sponsorer er ligeledes på plads. Turneringen kan
således få yderligere et pift opad.
Det er tidligere nævnt at vi manglede aktive personer i markedsføringsudvalget, og det er absolut lykkedes her i år
2018, udvalget er udvidet med 4 særdeles aktive personer.

Fremtiden
v/ Hans Oluf Reimer Hansen
Bestyrelsens arbejde vil i 2018 sprede sig over mange områder. Særlig fokus vil vi i år have på to områder, som begge
har afgørende betydning for klubbens fremtid:
 Projekt25
 Forøgelse af medlemstallet i klubben

Der skal til slut rettes en stor tak til alle medlemmer, som har ydet en uvurderlig, frivillig indsats for klubben i løbet af
året - herunder også til de aktive medlemmer, som med stort engagement er med til at drive vore klubber-i-klubben.
Og som dermed medvirker til at styrke såvel det sportslige element som det sociale sammenhold i klubben.
Også en tak til vores dygtige greenkeeperstab, som har fået det bedst mulige ud af pengene, maskinerne og banen til
glæde for medlemmer og gæster.

Nordborg den 25.2.2018
Bestyrelsen
Nordborg Golfklub
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