Bestyrelsens beretning 2016
Klubben
v/ Hans Oluf Reimer Hansen
Året 2016 var det år, hvor Nordborg Golfklub fyldte 25 år. Dette flotte jubilæum kom til at præge klubbens ansigt
udadtil og var grundlag for mange aktiviteter gennem hele året. Det til lejligheden designede, flotte jubilæumslogo
dukkede snart op overalt i breve, mails, annoncer, hjemmeside, Facebook, skilte.
Jubilæet blev fejret på behørig vis på selve dagen – 20. februar - med en reception i klubhuset, hvor en gruppe
medlemmer sørgede for vådt og tørt til alle inviterede gæster og de mange andre fremmødte, som kom for at ønske
tillykke. Det var dejligt at møde så mange gæster: Borgmester, repræsentanter for byrådet, gamle medlemmer,
nuværende medlemmer, presse og repræsentanter for naboklubber, som med taler, gaver, avisartikler osv. ville fejre
begivenheden med os.
Kampagnen ’Lær at spille golf for 25 kr’ blev endnu en jubilæumssucces. Det lykkedes at køre ca. 60 personer
gennem vores uddannelsesforløb. Hvilket kun var muligt med en ekstraordinær indsats af trænere og frivillige. Og
det allerbedste: Kun ganske få faldt fra undervejs, og næsten alle nyuddannede meldte sig ind som
seniormedlemmer i Nordborg Golfklub i 2017. Vi glæder os til at se alle de nye spillere på banen til foråret.
Arrangementer
Jubilæums-komitéen havde udpeget uge 25 som årets festuge. Alle ’klubber i klubben’ blev opfordret til at arrangere
og invitere til en ’event’ i løbet af ugen. Og det kan nok være, vi havde en forrygende uge. Masser af gæster fra
naboklubberne deltog sammen med masser af vores egne medlemmer i de forskellige turneringer, demonstrationer,
middage og hyggen i og omkring festteltet. En stor tak til alle de engagerede medlemmer, som med kreativitet og
hårdt arbejde gjorde jubilæumsugen til en uforglemmelig succes.
Nordborg Golfklub var igen i 2016 værter for turneringen ’Ø-golf for seniorer’. Først en indledende runde i
forsommeren og så en semifinale i august. Turneringen blev – som sædvanlig – vel afviklet. Deltagertallet var en
smule lavere end forrige år. Turneringen er en match for par, hvor man dyster med hold fra hele landet om virkelig
flotte præmier.
Nordborg Open var – som det fremgår senere – igen en gedigen succes.
Medlemsstatus
Vi oplever nu for andet år i træk en lille fremgang i medlemstallet, idet vi pr. 1. januar 2017 er 444 medlemmer i
Nordborg Golfklub. Bag den lille fremgang skjuler sig det meget positive faktum, at vi er blevet ca. 10% flere aktive
seniormedlemmer - mens antallet af fleks- og passive medlemmer er reduceret. Det har en god virkning på
økonomien og skulle da også gerne give øget aktivitet på banen.
Personale
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Den dygtige, faste greenkeeperstab, Per, Benny og Verner har været ansat gennem hele året. Benny er stadig i lære,
nu som greenkeeper. Han måtte desværre gennem et længere sygdomsforløb sidst på året.
Hen over næsten hele højsæsonen har vi haft stor glæde af vores praktikant, Jens Martinsen, som vi fik aftale med
gennem kommunens Jobcenter.
Mange frivillige har som sædvanlig i årets løb været med til at holde personale- og andre omkostninger nede.
Den eksisterende stab til vedligeholdelse og rengøring af klubhus med omgivelser gør stadig et beundringsværdigt
stykke arbejde.
Den lille mekanikerstab, som hjælper med præventiv vedligeholdelse og reparationsarbejde på maskinparken efter
behov, sparer os for mange regninger.
Vores gæsteservice-stab, som efter et vagtskema hjælper gæster (og medlemmer) nogle timer dagligt, når der er
mest pres på har også fortsat sit arbejde. Det er især ifm. greenfee-betaling, buggyudlejning og andre praktiske
anvisninger, at det stadig er en fordel med personlig hjælp.
Begynderundervisningen har i 2016 – med et rekordstort antal nybegyndere – trukket enorme ressourcer. Både
vores trænere og mange frivillige har slidt og slæbt for at få de nye gennem forløbet. Og det er jo lykkedes over al
forventning – jævnfør medlemstallene for 2017.
Sponsorer
Nordborg Golfklub har heldigvis stadig en lang række trofaste sponsorer, som udnytter de muligheder for
eksponering og markedsføring, som vi tilbyder. I 2016 manglede vi blot en enkelt sponsor for at nå op på den
budgetterede indtægt.
Vi har i løbet af jubilæumsåret med glæde modtaget ekstraordinære gaver fra 3 sponsorer.
Sydbank Sønderjyllands Fond gav et bidrag på kr. 10.000 til leje af det festtelt, som blev sat op og anvendt under
hele jubilæumsugen.
Nordea Fonden støttede vores bestræbelser på at øge medlemstilgangen i jubilæumsåret ved at finansiere indkøbet
at låne-udstyr og golfbags med kr. 25.500.
Endelig støttede Fabrikant Mads Clausens Fond vores ungdomsarbejde med kr 20.000.
Greenfee- og gæstestatus
Vores greenfee-indtægter var i 2016 en smule under 2015 niveau. Forskellen kan alene forklares ved et lavere
aktivitetsniveau fra Idrætshøjskolen, som ikke har haft så mange kursister på golfhøjskole det sidste år. Antallet af
gæstebesøg på vores bane – registreret i Golfbox - er derimod steget. Én af grundene var selvfølgelig vores
fordelagtige partoutkort.
Informations- og kommunikationsstrategi
Der er i 2016 udsendt 10 stk. informationsmails med ’Nyt fra bestyrelsen’.
Desuden er der løbende informeret om bane- og andet nyt på hjemmesiden og Facebook.
Vores nye web-master, Sven Christensen, er kommet godt i gang og vedligeholder efterhånden hjemmesiden med
stor rutine.
Kommunikationsudvalget er begyndt overvejelser omkring, hvilke muligheder, der er for at give hjemmesiden et løft
og en modernisering. Det er ikke altid let for gæster og medlemmer at finde, hvad man leder efter.
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GolfBox, bane-booking og -betaling
De utallige problemer vi havde med Golfbox skærmterminalen i starten af sæsonen, stoppede brat, da vi fik udskiftet
terminalen. Herefter har vi ikke set nedbrud. Derudover har de løbende software-forbedringer atter gjort booking og
betaling en smule nemmere – især for (udenlandske) spillere, som ikke er kendte af Golfbox.
Samarbejde lokalt
Vi fortsatte i 2016 vores greenfee-samarbejde (gensidige rabatordninger) med de øvrige Sønderjyske golfklubber,
ligesom der i fælleskab afvikledes Sønderjyske Mesterskaber for alle klubmestre.
Som noget nyt indgik vi fritspilssamarbejde med Toftlund-, Aabenraa- og Tønder Golfklubber, så vores medlemmer
gensidigt spillede frit på hinandens baner mod betaling af et engangsgebyr på 500 kr. Tilbuddet var en begrænset
succes, da kun ganske få medlemmer fra de 4 klubber benyttede sig af det. Enten svigtede vores markedsføring eller
også er afstanden mellem vores baner simpelthen for stor.
Større succes havde vi med at nedsætte prisen på vores partoutkort til 550 kr – gældende for alle Sønderjyske
klubber. Det betød, at en masse medlemmer i Sønderjyllands Golfklub og især Sønderborg Golfklub kunne se en
fordel i oftere at aflægge besøg i Nordborg Golfklub. Sammenligner vi med greenfee-statistikkerne for 2015 har
denne ordning også været en økonomisk fordel for Nordborg Golfklub.
Vi har løbende kontakt med vores naboklubber – især Sønderborg Golfklub – om mulighederne for udvidet
samarbejde. Specielt emner som indkøbs-, greenkeeper-, maskin- og fritspilssamarbejde finder vi interessante.
Interessen er begrænset hos vore naboer – men vi fortsætter og er optimistiske. Selv små skridt bringer os videre i
den ønskede retning.

Økonomi
v/ Jens K. Simonsen
Alle baneomkostninger, som tidligere lå i Nordborg Golfbane ApS, er fra og med 2016 flyttet over i Nordborg
Golfklub. Nordborg Golfbanes aktiver er golfbaneanlægget og de på arealet værende bygninger, som alle udlejes til
Nordborg Golfklub. Udgifterne i selskabet er derfor alene afskrivninger på bygninger samt forsikringer og revision,
som skal dækkes af lejeindtægterne fra klubben. Hermed skulle gennemsigtigheden for regnskabet for de to enheder
være væsentligt bedre, idet medlemmerne fremover alene behøver at se på klubbens regnskab for at få et
økonomisk overblik over klubbens samlede aktiviteter.
Bestyrelsen har i 2016 sigtet mod en balance i regnskabet for Nordborg Golfbane ApS og et overskud på 100.000 kr. i
Nordborg Golfklub. Det budgetterede overskud på 100.000 kr. skulle imødekomme uforudsete udgifter eller
svigtende indtægter i forhold til budgettet i løbet af golfsæsonen.
Budgetmålet for Nordborg Golfbane ApS blev nået med et lille overskud på 4.000 kr., mens overskuddet i klubben
løb op i 200.000 kr. Det forøgede overskud skyldes blandt andet mindre omkostninger til lokaler og personale. Der
har dog ikke været sparet på personaleforbruget. Det mindre pengeforbrug skyldes alene, at vi har opnået bedre
løntilskudsordninger med Sønderborg Kommune.
På trods af det forøgede overskud er der likviditetsmæssigt i 2016 blevet trukket på vores bankbeholdning i Sydbank.
Vi har netto investeret i nye aktiver for over 400.000 kr., som blandt andet omfatter en ny traktor med efterløber, en
Toro klipper som erstatning for vores John Deere WAM samt en ny elektrisk golfbil.
Vi blev af vores revisionsfirma, PWC, i september forelagt muligheden for at få delvis nedslag i købsmomsen, hvis vi
af SKAT kunne godkendes som en almen nyttig virksomhed. Hertil krævedes blandt andet, at mindst 100 gavegivere
hver gav en gave på mindst 200 kr. til klubben i 2016. Som et andet krav skulle klubbens eventuelle overskud ved
klubbens ophør tilfalde en anden almennyttig eller velgørende virksomhed.
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Ordningen, som er på finansloven og daterer sig tilbage til 2007, får flere og flere ansøgere, og for 2016 forventes
det, at rigtig mange golfklubber kommer med. Puljen til fordeling i 2016 er 150,3 mio. kr.
Mange af klubbens medlemmer har givet et bidrag, og det samlede gavebeløb for 2016 blev på 26.450 kr. SKAT har
nu forhåndsgodkendt os som en almennyttig forening, og der udestår nu alene for at få andel i puljen at få vore
vedtægter ændret så et eventuelt overskud ved ophør ikke tilfalder Sønderborg kommune, men en anden
velgørende eller almen nyttig virksomhed. Sønderborg kommune har betinget sig visse ændringer i vore vedtægter,
som vil blive behandlet på generalforsamlingen for at imødekomme dette ønske.
Den samlede økonomi i Klub og Bane ApS fremgår af de reviderede regnskaber, som fremlægges til
generalforsamlingen og derefter er tilgængelige på klubbens hjemmeside. Resultatet må betegnes som meget
tilfredsstillende.

Baneudvalget
v/ Svend Erik Boysen
Året startede med hegns kapning i bidende frost vi nåede næsten, at blive færdige inden tøvejret satte ind manglede
kun lidt fin pudsning.
Mener resultatet er blevet til noget vi alle kan være glade for, og nyde udsigten fra terrassen af.
Det blev op til flere Sankt Hans bål som vi dog fik brændt det af inden.
I en lang periode var hul 9-18 næsten under vand omkring søen, er nok den største mængde vand vi har haft på
banen. Dræn var ok men kunne bare ikke følge med til, at aflede vandet.
Banen var lukket i perioder grundet den megen regn, der kunne spilles på 1-9 når vejret ellers tillod det- til vinter
greens.
Der var dømt arbejdsdag først i april hvor der kom 60 friske medlemmer. Vi startede med morgen kaffe hvor efter
opgaverne blev fordelt. Der blev hakket savet og gravet lige til den middagen som bestod af skipper labskovs med
tilhørende fadøl. Det er en utrolig energi der bliver lagt for dagen, og en kæmpe hjælp til klubben. Tak for den store
indsats håber vi ses til næste år igen. Tak!
Det var så også optakten til greenkeeperne skulle i gang med banen. For året bød jo på mange store opgaver i
forbindelse med 25 års jubilæet.
Vi startede i år med, at holde vores rough (vildnæs) nede til glæde for medlemmer og ikke mindst greenfee spillere
som vi på sigt håber, at kunne hente flere af nu de ikke skal have 50+ bolde med.
Ellers blev de enkelte huller tilpasset så vi kunne køre med vores efterløber, fairways blev rettet til nogle steder.
Banen har stået utrolig flot hele året til glæde for alle, og det var virkelig mange roser fra deltagere til vore store
turneringer såsom Nordborg Open og Ø golf med to turneringer, og ellers har vi fået mange positive roser for banen.
Det er også en medvirkende årsag til er blevet nummer 19 over de 20 bedste baner i DK.
Vi fik også gang i forsøget med nyt sand i 3 bunkers på hul 12. Der har været positive tilbage meldinger fra
medlemmer selvfølgelig også negative, men det er nok de der ikke kom op i de første par slag. Sidst på sæsonen har
vi slette og opfyldt den lille bunker bag greenen på hul 16.
Søen mellem hul 9-18 er blevet renset op, med store mængder slam som følge vi håber på frost så der kan køres for
det er noget tungt stads. Skal køres over til bålpladsen hvor vi har begyndt med en vold rundt hul 17.
Trænings banen har drillet os en del på grund af ujævnheder når der samles bolde, og som de fleste nok har
bemærket er der forsvundet rigtig mange træningsbolde i løbet af året. Vi har også lavet nogle små ændringer så der
kan øves kort spil. Par 3 banen har været brugt rigtig flittigt af juniorer og nybegyndere, og vi kan kun opfordre
medlemmer til, at benytte den meget mere hvis de forbedre det korte spil.
Hegnet mellem trænings bane og hul 18 har fået en udtynding så vi kan finde bolde i hegnet.
Det sidste projekt i indeværende år var vores rundbue hal det har godt nok været et langt projekt men nu står den
der, og mangler kun lidt mere knust beton på gulvet. Vi håber på frost så der kan køres ude de helt store skader.
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Banen udvalget og greenkeepere vil gerne sige en stor tak til alle der har givet os en hjælpende hånd. TAK!
Pas godt på banen vi har kun den ene.
Nordborg Golfklub er interessent i forbindelse med etableringen af den nye Oksbøl Skov. Skoven kommer til at
grænse op til vores hul 4 og 5.
Vi har deltaget i en række møder omkring etableringen og vil forsøge om det er muligt at integrere bane og skov,
hvilket måske giver mulighed for hjælp til yderligere beplantning af hullerne i den ende af banen.

Klubhusudvalget
v/ Per Carstensen
I jubilæumsåret 2016 er der ydet en ekstraordinær indsats i uge 25, hvor hovedklubben samt ugedagsklubber har
afviklet deres arrangementer. Ligeledes er der ved afvikling af Nordborg Open sædvanen tro udført en stor indsats.
Ekstra frivillige hjælpere blev tilknyttet begge arrangementer.
Begge bagrums har endnu engang været udsat for rotter, som har været tiltrukket af spiselige effekter i bags. Mange
bags er blevet ødelagt ved at rotterne gnaver hul i dem for at hente efterlagte/glemte effekterne ud. Husk at tømme
bags samt lad rummene i bags stå åbne.
Andre opgaver hen over året har været planlagte opgaver, nye tiltag samt reparationer.
Planlagte opgaver:
 Renhold klubhusområde og P-plads.
 Renhold nybegynderhus ude og inde.
 Tjekke/rense varmepumpe.
 Sæbebehandle gulv.
Nye tiltag har været:
 Nyt køleskab i klublokalet.
 Tænd/sluk censor i klublokalet.
 LED pærer i klublokalet.
 2 nye Hall of Fame tavler.
 Nye persienner i klublokalet (jubilæumsgave fra seniorklubben).
 Udskiftet luftslanger v/vaskeplads.
 Skifte forrude i begge Buggys.
 Fornyet samarbejdsaftale m/Unibrew.
Reparationer har bl.a. været:
 Starterhus
 Kran v/bagtrappe
 Slebet terrasseborde og lakket dem 2 gange.
 Stativer for skraldeposer.
Rengøringsholdet har fået en udskiftning, og består nu af: Rikke Andersen, Helga Andersen og Judith Schwab.
Klubhusudvalget har fået en udskiftning, og er udvidet med 2 personer til: Per Carstensen, Bent Jessen, Jørn Jensen,
Jens Erik Madsen, Erling Andersen, Harry Beyer, Ove Jørgensen, Erik Møller og Thomas Jørgensen.
Tak til klubhusudvalget, Housekeeper, rengøringsholdet samt alle frivillige hjælpere for en stor indsats i 2016.
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I løbet af efteråret lykkedes det endelig at få bygget vores rundbuehal mellem hul 12 og 16. Et lille kompetent team
fik på bare 3 dage lavet fundament og opsat vægge, så der nu bare mangler en opfyldning og nivellering med knust
beton, før vi kan begynde at opbevare de mindst brugte maskiner i denne hal.

Sportsudvalget
v/ Morten Andresen
Juniorer
Simon startede sæsonen som ny træner for juniorerne og blev hurtigt meget vellidt. Juniortræningen blev samtidig
forsøgt flyttet til om torsdagen – det resulterede desværre i at der var mange af forrige års juniormedlemmer, der
ikke kunne deltage i juniortræningen. Dette forsøger vi at rette op på i år, hvor træningen flyttes til om onsdagen.
Nybegyndere
I jubilæumsåret gav klubben også et rigtig godt tilbud til nybegyndere, hvilket resulterede i 3 fuldtegnede hold. Dog
var der så stor interesse for tilbuddet, og derfor blev der lavet et lille ekstra hold, som Frank trænede. I alt 59
personer har været tilmeldt i 2016 – heraf har de 42 indmeldt sig, 9 måtte desværre stoppe pga. helbredet, og de
sidste 8 personer mistede hurtigt interessen eller mødte slet ikke op til undervisningen. Pga. den store succes, så har
bestyrelsen besluttet, at tilbuddet om at lære at spille golf for kr. 25,- fortsætter i 2017. Målet er at 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.
Turneringes Holdene
Nordborg Golfklub var i 2016 repræsenteret med 3 hold i Danmarksturneringen. Damerne var repræsenteret med 1
hold i kvalifikationsrækken. Herrerne var repræsenteret med 1 hold i 4. division Vest og 1 hold i
kvalifikationsrækken.
Damerne har haft fast spilledag onsdag eftermiddag og herrerne mandag eftermiddag. Der har været god tilslutning
på spilledagene og til de arrangementer der har været med klubbens træner.
Det blev en sæson med blandede resultater.
Damerne har været repræsenteret i Danmarksturneringen i 3 år og resultaterne er blevet gradvist bedre.
Fremgangen stoppede ikke i 2016, tværtimod. Damerne leverede de bedste resultater overhovedet. Igennem hele
sæsonen blev der spillet god golf og resultaterne udeblev ikke. Så da de 3 spilleweekender var overstået, var der
ingen tvivl: Damerne vandt deres pulje overbevisende. Der var spillet 6 spillerunder og Nordborgs damer vandt 5 af
kampene. Dette resulterede i en klar 1. plads i puljen og deltagelse i oprykningsspil til 3. division.
Herrerne i 4. division startede sæsonen med en målsætning om at forblive i 4. division. Dette lykkedes desværre
ikke. Ved turneringens afslutning lå Nordborg desværre på nedrykningspladsen i puljen. Det blev derfor til en
nedrykning til kvalifikationsrækken, hvor holdet deltager i 2017.
Herrernes hold i kvalifikationsrækken startede med en målsætning om deltagelse i oprykningsspillet til 4. division
eller deltagelse i den kommende 5. division. Da sæsonen var slut lå Nordborg som nr 2 i puljen og kun puljevinderen
var kvalificeret til oprykningsspillet. Vi måtte nu håbe at vores opnåede resultater var gode nok til at kvalificere os til
5. division via vores 2. plads.
I de 20 deltagende puljer var der 8 pladser til de bedste 2’ere. DGU meddelte kort efter sæsonens afslutning at
Nordborg ikke var blandt de 8. Heldigvis var vi ikke enige med DGU. Så efter nogle telefonsamtaler og en del e-mails
måtte DGU overgive sig. Nordborg var nu i blandt de bedste 2’ere og dermed repræsenteret i 5. division i 2017. En
gang imellem kan det betale sig at kontrollere resultater og stå fast på sine observationer.
Tilbage til damerne… deltagelsen i oprykningsspillet d. 03-09 i Give Golfklub var en ny oplevelse for damerne. Der
skulle nu spilles 3 singler og 1 foursome, alle i slagspil. Det dårligst opnåede singleresultat ville bortfalde og derefter
var resultatet afgjort af de øvriges sammenlagte antal slag. Efter dagens spil sluttede Nordborg desværre ikke på en
af oprykningspladserne, men de deltagende spillere var blevet en erfaring rigere.
Så damerne er i sæson 2017 repræsenteret i kvalifikationsrækken.
Side 6

I 2017 vil damerne fortsat spille og træne onsdag eftermiddag og herrerne mandag eftermiddag.
Træner
Samarbejdet med René Hahr Klausen fra Bennicksgaard er fortsat i 2016 og er endog blevet udvidet, da Renés PGAlærling, Simon, har haft ansvaret for klubbens juniortræning. Et samarbejde, som fortsætter i 2017, og måske
udvides til at Simon også får ansvaret for et af nybegynderholdene – et samarbejde som både Nordborg Golfklub og
René er glade for. René har udtrykt at han har været glad for den opbakning/tilslutning der har været til de
forskellige clinics, han har udbudt i løbet af året og han håber at denne interesse fortsætter i den nye sæson.

Markedsførings- og turneringsudvalget
v/ Christian Christensen
Som tidligere år har det igen blevet lagt vægt på nye medlemmer, og det lykkedes at få ca. 60 nye prøvemedlemmer,
hvoraf rigtig mange har indmeldt sig i klubben som fuldtidsmedlemmer, hvilket er rigtig godt.
Vi tilbød prøvemedlemskaber til kr. 25,00 og det har åbenbart fanget mange interesserede golfspillere. Vi håber at
kunne gentage succesen igen i 2017, dog nok ikke til kr. 25,00
Vi havde ligeledes lagt stor vægt på Firma Familie Golf, og sendt indbydelse ud til stort set alle firmaer fra Guderup
og om, men må sige at det gav ikke rigtig nogen effekt, der var ca 60 hold der deltog hvilket er som i de foregående
år.
Greenfeegæster har der været lidt mindre af end i 2015, men ellers som normalt, vi har annonceret med aktiv ferie
for en hel familie for kun kr. 700 for en hel uge, hvilket vi vil gøre igen i år 2017, og få det ud til diverse sommerhuse
og campingpladser.
Turneringsudvalget har afholdt en del turneringer, de fleste med sponsor på, og det må siges at have været en stor
succes, med mange deltagere.
Nordborg Open var igen en meget stor succes, 160 deltagere, og var allerede fuldtegnet efter en uge. Det hele forløb
særdeles godt, herunder middagen fredag aften. Vi håber igen i år at få turneringen fuldtegnet, den er med til at give
Nordborg Golfklub en særdeles god omtale.
Som tidligere nævnt mangler der initiativrige personer til udvalget for markedsføring og sponsorpleje, håber der
nogen der vil melde sig.

Fremtiden
v/ Hans Oluf Reimer Hansen
Bestyrelsens arbejde i 2017 vil som sædvanlig sprede sig over uendelig mange områder. Særlig fokus vil vi have på:
 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.

Der skal til slut rettes en stor tak til alle medlemmer, som har ydet en frivillig indsats for klubben i løbet af året herunder også til de aktive medlemmer, som 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.
Og så endelig en tak til vores dygtige greenkeeperstab, som med stort engagement har fået det bedst mulige ud af
pengene og banen til glæde for medlemmer og gæster.
Nordborg den 13.marts 2017
Bestyrelsen
Nordborg Golfklub
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