Bestyrelsens beretning 2018
Klubben
v/ Hans Oluf Reimer Hansen
Vi definerede et par fokusområder ved årets begyndelse:
 Projekt 25
 Faldende medlemstal
Disse to områder har fyldt en stor del i bestyrelsens arbejde, men samtidig har vi – som det fremgår af nedenstående
– haft mange andre bolde i luften.
Projekt 25 har kostet rigtig mange kræfter hos projektgruppe, baneudvalg, bestyrelse og en del medlemmer. Alt
tyder på succes i forhold til de opstillede mål (som måtte tilpasses de økonomiske muligheder undervejs) – vores
’nye’ LINAK Course bliver en enestående, spændende bane, når vi nu får løst de tilbageværende udfordringer.
Det faldende medlemstal lykkedes det ikke at imødegå eller vende. De igangsatte tiltag har til nu haft begrænset
virkning.
Æresmedlem
Vi havde på generalforsamlingen 2018 den store glæde at udnævne Kirsten Pinholt som æresmedlem i Nordborg
Golfklub. Hendes engagement og gavmildhed har været til glæde for klubben gennem mange år. Og nu hvor hun ikke
er så aktiv mere med golfkøllerne, glæder det os stadig at møde hende i klubhuset og på banen.
Danmarksmester i paragolf
Rene Elley vandt i september det danske mesterskab i Paragolf, som blev afviklet på Dragsholm GC´s baner.
Rene var med i kategorien for fysiske handicap. Han deltog i A-rækken, som spillede 36 hullers slagspil over 2 dage.
Rene vandt samlet med et forspring på 2 slag, og det var så andet år i træk, hvor vore paragolfere gjorde sig
gældende i toppen.
Medlemsstatus
Medlemstallet ved årsskiftet 2018/ 2019 viser desværre atter en nedgang i forhold til forrige år. Vi har mistet et
dusin senior-medlemmer, enkelte flex-medlemmer og en del juniorer, prøvemedlemmer etc. Især det første tab
bliver mærkbart på regnskabets indkomstside. Alt i alt er vi nu under 400 medlemmer.
Der har i årets løb været forskellige tiltag for at hverve nye (senior-) medlemmer. En kontakt om samarbejde med
Ældresagen Nordals førte ikke noget med sig. Et fremstød i samarbejde med Egen Seniorer gav også et magert
resultat. Vi håber nu, at en igangværende indsats for fremme af handicap-/paragolf i samarbejde med Sønderborg
Kommune kan give et positivt medlemsbidrag.
Personale
Vi stod på mandskabssiden pludselig med et problem, da Benny Jørgensen valgte at stoppe som
greenkeeperassistent allerede inden, at sæsonen startede. Vi fik dog en fin aftale med Ebbe Matthiesen, som kunne
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springe ind for en midlertidig periode. I løbet af sommeren har flere midlertidig ansatte og ikke mindst frivillige fået
tingene til at hænge sammen.
Sidst på året fandt vi så en god permanent løsning med ansættelse af Bo Frosch. Vi føler Bo allerede er faldet rigtig
godt til i klubben, og glæder os til at han starter op igen her til 1. marts.
Banepersonalet har som altid haft utrolig stor glæde af mange frivillige, som efter behov og muligheder har hjulpet
rigtig mange timer med bane- og maskinpleje.
Ny hovedsponsor
Klubben indgik i foråret en aftale med LINAK, som herefter indtræder som hovedsponsor for klubben. Det medførte
bl.a. en større synlighed af firmaet på bane og biler, ligesom golfbanen blev navngivet ’LINAK Course’. Aftalen
inkluderer også tilbud til LINAK om medarbejderuddannelse og firmaarrangementer.
Det er utrolig glædeligt, at det lokale erhvervsliv støtter så massivt op om vores golfklub.
Handicapkomité
Den nyetablerede handicapkomité barslede allerede i starten af sæsonen med en gruppe-regulering af især ældre
golfspillere. Vi taler her om en gruppe medlemmer, som var havnet i en situation, hvor almindelig (og sjælden)
GolfBox-regulering alt, alt for langsomt ville bringe dem op på et retvisende handicap. Efter råd fra DGU lavede
komitéen en ’masseregulering’ (frivillig) baseret på individuelle, statistiske data. Til stor tilfredshed for stort set alle
involverede.
Derudover har komitéen kun taget sig af ganske få handicap-spørgsmål i årets løb.
Klubbens Regel- og Ordensudvalg
En tvist mellem to af vore medlemmer – og efterfølgende klage - udartede sig til en sag, hvor både vores regel- og
ordensudvalg, vores bestyrelse og DGU blev involveret.
Sagens indhold har vi ingen kommentarer til her, men i processen undervejs blev der tvivl om, hvem, der havde
kompetence til og ansvar for at vurdere og dømme i situationen. Resultatet blev, at en enig bestyrelse uddelte
advarsler til de to medlemmer og at hele regel- og ordensudvalget nedlagde deres mandat!
For at undgå fremtidig usikkerhed og u-funktionsdygtighed har bestyrelsen derfor taget skridt til en omorganisering,
så problemer med golfregler og golfetikette håndteres i et ’almindeligt’, bestyrelsesnedsat udvalg og problemer med
overholdelse af klubbens ordensregler håndteres af bestyrelsen. Alt, der ikke har indflydelse på en evt.
igangværende turnering – og derfor kræver hurtig afgørelse - er med ankemulighed til DGU. Og det er i øvrigt sådan,
de fleste danske golfklubber har etableret sig. Omlægningen vil kræve en ændring af klubbens vedtægter, som
forelægges generalforsamlingen i 2019.
Samarbejde lokalt
Også i 2018 fortsatte greenfee-samarbejdet (gensidige rabatordninger) med de øvrige Sønderjyske golfklubber,
ligesom der i fælleskab afvikledes Sønderjyske Mesterskaber for alle klubmestre. På grund af den specielle situation i
Toftlund – en klub uden bane og en bane uden klub – har de ikke været med i aftalen.
Og vi fortsatte i 2018 den gensidige fritspils-aftale med Sønderborg Golfklub. Mod betaling af 600 kr. kunne
medlemmer fra de to klubber spille frit på nabo-banen gennem hele sommer-sæsonen.

Side 2

Igen var ordningen populær blandt vore medlemmer – omkring 60 tilmeldte sig – mens knap 20 medlemmer fra
Sønderborg Golfklub tog imod det gode tilbud. Begge klubber betragter det fortsat som en attraktiv ordning – og
forlænger aftalen med endnu et år, så vi også i 2019 kan spille hos hinanden på stort set uændrede vilkår.
Kommunikation og information
I april 2018 gik vores nye hjemmeside i luften. Den er simplere, mere overskuelig og nemmere at navigere rundt i. Da
den samtidig er nemmere at opdatere, oplever medlemmerne (forhåbentlig) mere ’frisk’ information og mindre
forældet indhold. Samtidig undlod vi at overføre oceaner af (gammel) information fra den gamle side til den nye.
Ingen har savnet det – så også her fik vi forenkling. Og så fik vi tilføjet et par savnede og efterlyste hjørner, for f.eks.
begyndere og nye medlemmer.
Der er gennem året løbende orienteret on stort og småt fra klubbens dagligdag via Facebook og 12 udgaver af
bestyrelsens nyhedsbrev.
Golfregler 2019
Ved årsskiftet 2018/19 skete der store ændringer i det regelsæt vi alle spiller golf efter. Men vi er godt forberedte.
Syv engagerede medlemmer fra hver sin Klub i Klubben er blevet uddannet, så de kan formidle de nye regler til alle
os andre. Det sker ved skemalagt undervisning (2 regelaftner er allerede afholdt) og i det daglige, når der er brug for
råd og vejledning.
Vores lokalregler er også blevet opdateret, så de matcher det nye regelsæt.
Klubpoloer
De flotte klub-poloer vi fik fremstillet blev hurtigt populære. Op mod 100 stk. har vi solgt i årets løb. De blev solgt tæt
på indkøbspris, så det giver kun en mindre ekstraindtægt i klubkassen. Glæd jer til at se den ’røde bølge’ dukke op på
banen.

Også eliten fik designet nye trøjer - og kan nu matche, evt. overgå, enhver modstander (i hvert fald mht.
’standsmæssig’ påklædning).
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Baneudvalget
v/ Hans Norup-Jensen
Vi var mange, som så med spænding frem mod golfsæsonen 2018. Året startede jo med, at banen stadig var lukket
på grund af alt den nedbør, som kom i løbet af 2017.
Kunne vi overhovedet få banen åbnet til sæsonstarten i april?
Efter en periode med hård frost, kunne vi endelig, efter flere måneders lukning, åbne banen for spil til vintergreens.
Frem mod arbejdslørdagen, blev det efterhånden så tørt, at vi kunne åbne hele banen for almindeligt spil. Sæsonen
kunne komme i gang.
Ellers har året vejrmæssigt være præget af den fantastiske, men også meget tørre sommer. Der er blevet vandet
meget. Greens var fine hele sommeren, mens resten af banen naturligvis har været tør og hård. Det ser dog ud til, at
vi er sluppet nådigt i forhold til tørkeskader.
Den tørre bane har været en stor fordel for Projekt 25, som er udførligt beskrevet i særskilt rapport. Projektet har
præget banen hele sensommeren. Først med dræningsarbejdet, og senere med udgravninger og arbejdet med
bunkers. Især på grund af de mange sten, som dræningsmaskineriet stødte på, er der stadig en del ar i banen, som vi
må leve med, indtil græsset får fat igen.
Vi har fået mange positive tilkendegivelser omkring projektet, og mange glæder sig til, at det hele bliver grønt igen.
Det bliver spændende for alvor at afprøve banens nye udfordringer. Ordningen med at holde et enkelt hul lukket ad
gangen på hverdagene, har fungeret fint. I weekenderne har banen været åben. Der har været nedsat greenfee, og
det lader også til, at vores gæster har haft forståelse for de gener, arbejdet har medført.
På maskinsiden har vi netop besluttet at investere i en 2-hjulet traktor. Sådan en, man kan gå bagved. Der er
forskelligt udstyr til den. Bl.a. en stenrive. Den skal bruges til alt jordarbejdet ovenpå projekt 25 og til etablering af
de nye teesteder. Den har også en fingerrive, som skal bruges til pleje i de nyplantede skove.
Det er imponerende, at vi i klubben kan gennemføre så store projekter, med de begrænsede ressourcer vi har til
rådighed. Så en stor tak til Henning Christiansen og hans stab. Både af faste og ikke mindst frivillige hjælpere. Uden
jer kunne det ikke lade sig gøre.
Også en tak for godt samarbejde til medlemmerne af baneudvalget og projekt 25. Der venter os også spændende
opgaver i 2019.

Klubhusudvalget
v/ Bent Nielsen
Først vil jeg sige tak til alle de frivillige omkring huset og tak til rengøring/automat, de har alle arbejdet godt.
Sidste år havde vi besøg af rotter - det har vi ikke i år, da alle hjælper med at lukke døre tak.
Vi fik lavet en aftale med kaffemaskine. Når vi alle hjælper med at holde den, og betaler for det vi henter, så
forsætter vi med den.
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Nu har vi også lavet en aftale med Albani. Automat ryger ud og der er sat køleskab op. Der kommer også fadøl fra
maj til efterår - men alt det kører kun når i alle hjælper med at betale.
Når man tager øl vand vin kaffe er det Mobile Pay. Husk at betale. Det er jo en servise vi laver for jer, ellers stopper
det hele.

Sportsudvalget
v/ Morten Andresen
Juniorer
Juniortræning foregik i 2018 igen om tirsdagen. Vi har desvære kun været en lille fast skare af juniorer som deltagere
i juniortræningen. Det var svært at holde gejsten og motivation oppe ved de unge mennesker. I 2018 prøvede vi
noget nyt, hvor vi afholdt fredagsmatcher for at få juniorerne ud og spille på den store bane og dermed håbe at de
kunne blive klar til evt. også at deltage i diverse juniormatcher i de sønderjyske klubber.
Nybegyndere
Målet var køre 3 hold igennem som normalt, og det lykkes – der var i 2018 totalt 30 begyndere. Desværre faldt nogle
stykker fra pga. tid og diverse sygdomme. Ud af de 30 tilmeldte begyndere, er 11 personer indmeldt, og en stor del
er desværre stoppet pga. helbred og et par stykker kom aldrig rigtig igang. Vi håber igen at kunne lave en
begynderopfølgning en dag i foråret, hvor nybegyndere fra 2018 kan får en genopfriskning af golfspillet.
Træner
I 2018 var det Simon, der var træner i tæt samarbjede med Frank, hvor de stod for undervisningen af vores
nybegyndere og juniorer. Simon har desværre været nødsaget til at stoppe samarbejdet med Nordborg Golfklub, da
Aarhus og videruddannelse kaldte på ham. Simon har givet udtryk for at han har været glad for den opbakning og
venlighed der i klubben.
Der bliver arbejdet på højtryk for at finde en passende træner til sæson 2019.
Turnering-holdene
For vores 3 elitehold blev 2018 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 og Benniksgaard. Nordborgs damer sluttede sæsonen
med en 3. plads i puljen. Damerne vandt lidt overraskende hjemmekampen mod Aabenraas damer, men kunne ikke
gentage successen i Aabenraa. Benniksgaard var for god en modstander og tog en sikker puljesejr.
Herrerne i kvalifikationsrækken spillede mod Fredercia, Lillebælt og Sønderjylland. Herrerne sluttede på anden
pladsen i puljen. I sidste spilleweekend skulle der en sejr til over Sønderjyllands Golfklub for at sikre sig en plads i
oprykingsspillet, men de var desværre for stærke på dagen.
Herrernes 5. divisionshold spillede mod Breinholtgaard, Ribe og Aabenraa. Holdet lå på anden sidstepladsen i puljen
med risiko for at rykke ud af 5. division før sidste spilleweekend. Der skulle en delt match eller sejr til for at undgå
nedryking. Det endte med blive en tæt match, men desværre for os tabte vi. Og dermed har vi to hold i
kvalifikationsrækken i 2019.

Markedsførings- og turneringsudvalget
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v/ Christian Christensen
Der har været god aktivitet i markedsføringsudvalget i år 2018, der er skaffet en del nye sponsorer og det samlede
årlige sponsorrat er steget meget kraftigt, og det ser ud til at kunne holde de næste år, selvom der allerede nu er
indløbet opsigelse på sponsorrater for år 2019, hvilket vi dog håber kan erstattes med nye og sandsynligvis flere.
Det har været rigtig pænt med greenfee gæster set over hele året, desuagtet at vores bane har været under kraftig
ombygning og renovering i det meste af golfåret. Vi håber at denne ombygning vil kunne skaffe os yderligere
greenfee gæster de kommende år.
Der er lavet et samarbejde med Sønderborg golfklub om at tiltrække gæster til begge baner – hvilket allerede nu ser
ud til at bære frugt i det kommende år – dette skal nok forsøges at udbygges fremover. Det er klar en fordel at kunne
tilbyde spil på flere baner, og at der tilbydes gode overnatningsmuligheder.
Turneringerne der er afholdt i år 2018 har igen været en stor succes med gennemgående mange deltagere, og i
særdeleshed med Nordborg Open der blev fuldtegnet på det første halve døgn, og med et særdeles pænt overskud,
det er virkelig meget positivt, og giver tiltro til at dette kan gentages i år 2019.
Med hensyn til nye medlemmer kniber det mere, det har været meget dårligt i 2018, vi må se om der kan nedsættes
et udvalg der alene arbejder med at skaffe nye medlemmer – er strengt nødvendigt!
Jeg skal derfor bede om at der er nogle der melder sig frivilligt.

Projekt 25
v/ Projektgruppen og Baneudvalget
Der har været stor aktivitet i 2018 med at renovere og forbedre vores golfbane. Vi er nået langt i forhold til de
visioner, som blev præsenteret for medlemmerne den 26. februar sidste år, men der er også opgaver, som skal
gennemføres i 2019, før vi er i mål. Vi er overbeviste om, at vi på alle områder får en ny og spændende bane, når vi i
efteråret kan præsentere det færdige resultat. I det følgende vil vi gennemgå status på Projekt25, således som det
tager sig ud her i marts 2019.

Økonomioversigt (alle priser eksklusiv moms)
Projektet er opdelt i 6 delopgaver, som det fremgår af økonomioversigten ovenfor. Budgettet for projektet har fra
det blev påbegyndt været på 2,6 million kr. Derudover har dræningsfirmaet SM Entreprenørfirma givet klubben et
engangssponsorat på 26.650 kr., som bestyrelsen har besluttet at anvende i Projekt25, hvorfor budgetrammen er
hævet til 2.626.650 kr., som det ses i økonomioversigten.
I projektoplægget blev budgettet delt ud på de enkelte delopgaver hovedsageligt baseret på de skøn, som vores
konsulenter kunne give.
Omfanget af de enkelte delopgaver er i en vis grad ændret i takt med indhentning af tilbud således, at omfanget er
afstemt med budgettet. Det har hovedsalig ramt banerenoveringen som oprindeligt omfattede renovering af alle
bunkere, nye back-tees, ny green på hul 5 og renovering af green på hul 3, men er endt op med alene at omfatte
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renoveringen af bunkere. Til gengæld er der defineret en ny delopgave, som omfatter nye tee-steder m.m., som det
fremgår af økonomioversigten.
De tre kolonner – Afregnet, Forpligtet og Estimeret / Tilbud – dækker henholdsvis over hvad der er betalt,
restværdien på accepterede tilbud og skønnede eller endnu ikke accepterede tilbud.
Afvigelsen mellem summen af de tre foregående kolonner og budgettet for delopgaven er angivet i kolonnen under
navnet ”Afvigelse”. Summen af afvigelserne på de enkelte delopgaver er angivet øverst og er her i begyndelsen af
marts på -80.061,35 kr., hvilket betyder at det samlede budget overskrides med dette beløb. Der er enighed i
bestyrelsen om at bruge disse 3% mere for at få et sammenhængende og færdigt resultat.
Den sidste kolonne angiver færdiggørelsesgraden målt som forholdet mellem det afregnede beløb og de forventede
omkostningerne på delopgaven.
Status på de enkelte delopgaver ser ud som følger:
Konsulenter
Konsulenternes opgave er afsluttet. Det var oprindeligt tanken, at de skulle være med på sidelinjen som rådgivere,
men efterhånden som projektet skred frem, blev behovet mindre og mindre, hvorfor vi valgte at afslutte denne
opgave.
Dræning
Efter to måneders intenst arbejde, som tog sin begyndelse umiddelbart efter at Nordborg Open var afsluttet og frem
til begyndelsen af oktober, blev dræningsopgaven på golfbanen gennemført. På kun få områder blev den plan, som
vores dræningskonsulent Vagn Dissing havde udarbejdet og som tilbuddet fra SM Entreprenørfirma var bygget på,
ændret. Den største overraskelse i hele gennemførslen var de mange sten i undergrunden, som var nødvendige at
grave op maskinelt for at kædegraveren kunne lægge et ubrudt drænrør.
Brdr. Nørulf gennemførte dræningen bagerst på driving range og langs fairway på hul 18. Som en tidligere
undersøgelse havde afsløret, var drænledning på den anden side af Nordborgvej blokeret af trærødder. Det blev
oprenset og et nyt fast rør nedgravet. Hermed var ledningsnettet etableret til at bortføre drænvandet fra hul
1,2,8,9,13 og 18 ned til Nordborg Sø.
Et nyt drænrør fra fairway på hul 3 og over til en eksisterende brønd i skellet, hvorfra det ledes bort fra golfbanen,
forventes at tørlægge det våde område på fairway på hul 3. Et område vi i mange år har haft problemer med.
Omfattende dræn af fairway på hul 16, 17, 12 og 10, hvor drænvandet føres ned i den nye kanal på hul 10 og videre
under Nordborgvej, forventes at kunne holde fairways tørre i regnfulde perioder.
Omfattende dræning af fairway på hul 5, hvor drænvandet ledes ned i moseområdet, forventes at kunne holde
denne fairway tør.
Det er vigtigt at viderebringe informationen fra de erfarne dræningsfolk til alle medlemmer om, at det vil tage et par
år før vi har den optimale virkning af dræningen, idet de vandførerende lag i jorden skal finde vej til de nye drænrør.
Drænopgaven har været hovedopgaven i Projekt25 og med et samlet budget på drænopgaven på 1.576.650 kr. og
samlede udgifter på 1.503.266 kr. kunne der føres 73.424 kr. over til de andre renoveringsopgaver i Projekt25.
Banerenovering
Entreprenørfirmaet Lars Christiansen har gennemført renoveringen af bunkere således, at nogle er blevet sløjfet, få
nye tilføjet og resten renoveret – tømt for gammelt sand, omformet og drænet – stort set i overensstemmelse med
de fremlagte planer. Vi mangler her i det tidlige forår at få bunden i bunkerne vibreret og at få fjernet sten, inden de
kan opfyldes med det nye bunkersand, hvorefter de er klar til spil. Beløbet på 82.033,19 kr. dækker over endnu ikke
leveret bunkersand.
Lars Christiansen har også stået for udgravningen af kanalen på hul 10 og oprensning af søerne. Også her, som på
alle andre områder, har vi haft et særdeles godt samarbejde med vore leverandører.
Oplagsplads
Forpladsen er etableret, men vi afventer at TJ Byggeforretning får bygget de tre båse til oplagring af dress -og
bunkersand. Der er afsat 6.000 kr. til køb af presenninger til overdækning af sandet.
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Beplantning
Tilbuddet fra firmaet LiebhaverSkovfoged om rejsning af 2 Ha skov og levering og plantning af 150 solitære træer
rundt på banen er accepteret, og vil blive gennemført her i foråret. Der er afsat 5.000 kr. til køb af syrenplanter til
driving range og hæk på det nye tee-sted på hul 10.
Tee-steder og bro
Når bunden af bunkerne er klargjort, vil der blive kørt sand ud, og samtidigt vil der blive kørt jord ud til 23 nye teesteder, således at der på hvert hul vil være 4 tee-steder. Disse vil blive benævnt 61, 58, 53 og 48, hvor tallet angiver
den samlede længde af de 18 huller spillet fra dette tee-sted. Tee-sted 53 angiver således at længden af banen spillet
fra tee-sted 53 er ca. 5300 meter lang.
Der vil blive indført et nyt skiltekoncept, hvor der på hvert hul vil være et centralt informationscenter med billede af
hullet og relevante informationer for hullet og tee-stederne. Her vil bænk, papirkurv og boldvasker også blive
placeret. Skiltekonceptet vil blive ført videre til også at omfatte afstandsmarkeringer og next-tee skiltning.
Der skal etableres en bro over den nye kanal på hul 10. Vi har et tilbud, men afventer et tilbud på en alternativ
løsning.
I økonomioversigten er den estimerede pris angivet for bro, tee-steder og skiltning. Vi har herudover planer om at
etablere en smal sti af rullegræs på skråningen ned til hver bunker, som midlertidigt bedes benyttet af spillerne indtil
græsset er vokset op, for at undgå at forurene det nye sand med ler fra skråningerne.
Den faste overgang over kanalen, hvor der forventes meget slid, vil blive forstærket med græsarmering.
Arbejdsopgaver i 2019
Der har været et fast hold af medlemmer, som har arbejdet med at planere, opsamle sten og rive jorden på de
bunkere, som er blevet nedlagt, så de er klar til såning. Der venter en endnu større opgave i foråret med at få alle
bunkerkanter og nye tee-steder klargjort til såning. For at dette arbejde ikke skal blive for tungt, har klubben
hjemkøbt en ny tohjulet traktor med stenrive og andet værktøj samt en selvkørende såmaskine, som vil blive leveret
her i marts måned.
En stor tak til alle, der har hjulpet til på banen i 2018. Vi håber I fortsætter i 2019, og vi ser gerne at flere medlemmer
melder sig til at give en hånd med.

Økonomi
v/ Jens K. Simonsen
Klubben
Regnskabet for Nordborg Golfklub (Klubben) og Nordborg Golfbane ApS (Banen) for 2018 er præget af den store
renoveringsopgave Projekt25, som er videreført i 2018 og som vil blive færdiggjort i 2019. Da bygninger og
golfbaneanlæg er bogført i Banen, er det Banen som afholder udgifterne til Projekt25 og efterfølgende afskriver på
disse investeringer. Årsagen til at fastholde at projektet skal ligge i Banen skyldes, at Banen er momsregistreret,
hvorfor momsen på projektomkostningerne ikke i første omgang skal finansieres, men vil blive afdraget over 30 år i
form af momsbelagt baneleje.
De samlede projektomkostninger eksklusiv moms vil blive godt 2,6 million kr., hvoraf der i 2017 blev afregnet knap
70.000 kr., i 2018 er der afregnet 2,3 million kr. og resten vil blive betalt i 2019.
Banens finansiering af udgifterne kommer i form af et lån til Banen fra Klubben på 2,5 million kr., som Banen
afdrager over 30 år. Klubben har finansieret lånet ved at låne rentefrit 1,6 million kr. af Sønderborg kommune, som
afdrages over 25 år. Hertil kommer et bidrag på 250.000 kr. fra Fabrikant Mads Clausens Fond samt ekstraordinære
gavebidrag fra klubbens medlemmer på ca. 95.000 kr. De resterende midler er hentet fra Klubbens reserver.
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Støtte fra Fabrikant Mads Clausens fond, ekstraordinære store medlemsgaver og momsrefusion er alle indtægtsført i
klubben og medvirker til at give det store overskud på 765.450 kr. for klubben i 2018.
Som det fremgår af opstillingen nedenunder, er årets overskud af det ordinære regnskab på 298.850 kr.
Her må vi desværre konstatere et fald i medlemsindtægter på godt 80.000 kr. Det bliver så opvejet af større
indtægter på greenfee og sponsorer. Hvad angår greenfee så er noget af forklaringen på det bedre resultat, at der er
brugt væsentligt mindre på markedsføring end i 2017, men der er også en stigning i greenfee indtægter på trods af
banens tilstand og den reducerede greenfee sats i efteråret. De øgede sponsorindtægter skyldes hovedsageligt den
nye aftale, som vi har indgået med Linak, og som har bidraget med 132.000 kr. udover hvad Linak allerede betalte i
sponsorater. Andre finansielle indtægter på knap 30.000 kr. er justeringer af anpartsværdien i Banen og køb af
anparter til en favorabel kurs.
Udgiftssiden er formindsket med godt knap 3.000 kr. i forhold til budget, hvor ekstra omkostninger til
vedligeholdelse af maskiner modsvares af mindre udgifter til personale og administration.
Angående ekstraordinære indtægter så har vi i 2018 fået medlemsgaver for ca. 135.000 kr. Antager vi, at vi i et
normalt år ville have fået gaver for 40.000 kr., så har ordningen omkring alemnyttige foreninger givet os knap
122.000 kr. i overskud. Det betyder et samlet overskud på 420.740 kr. før vi medtager indtægter fra Projekt25. Når
de 122.000 kr. her behandles som ekstraordinære indtægter så skyldes det dels, at der bliver flere og flere
foreninger om at dele puljen, der er afsat til alemnyttige foreninger og dels usikkerheden om medlemmernes
indstilling til i årene frem forsat at ville give et årligt bidrag på minimum 200 kr.
Til direkte støtte af Projekt25 gav medlemmerne et ekstraordinært bidrag på 94.710,55 kr. som sammen med bidrag
på 250.000 kr. fra Fabrikant Mads Clausens Fond giver 344.710,55 kr.
Sammenlagt får klubben således i 2018 et overskud på 765.450 kr.
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Banen
Regnskabet for Nordborg Golfbane ApS afviger ikke væsentligt fra budgettet ud over et engangssponsorat fra SM
Entreprenørfirma på 26.650 kr.
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Fremtiden
v/ Hans Oluf Reimer Hansen
Bestyrelsens arbejde vil i 2019 sprede sig over mange områder. Ét specielt kritisk område vil få særlig fokus. Det er
afgørende for klubbens fremtid, at vi:


Fastholder og helst forøger medlemstallet i klubben

Der skal til slut rettes en stor tak til alle medlemmer som har brugt, støttet og engageret sig i klubben. Især til de
mange, som har ydet en uvurderlig, frivillig arbejdsindsats 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 20.2.2019
Bestyrelsen
Nordborg Golfklub
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