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Bestyrelsens beretning 2020 
 

Klubben 
v/ Hans Oluf Reimer Hansen 

Corona. Dette ene ord har sat sit altafgørende præg på livet i (og udenfor) Nordborg Golfklub gennem hele 2020. Det 

startede med aflysning af den planlagte generalforsamling, derefter aflysning af forårets arbejdsdag efterfulgt af en 

lang række aflysninger og skiftende begrænsninger for at dæmme op mod corona-pandemien.  

Nordborg Golfklub har gennem hele forløbet fulgt DGU’s konkrete tolkninger af de generelle corona-begrænsninger. 

Og gør det stadig. 

 

Hen over foråret blev der lempet på restriktionerne ligesom golfreglerne blev tilpasset situationen. Banen var lukket 

i en kort periode, men snart måtte man gå en runde med gode bekendte – uden social samvær før eller efter. Så blev 

klublokalet med café åbnet i endnu et skridt i retning af normalisering. Forårets forsamlingsforbud havde dog den 

katastrofale konsekvens, at både klubturneringer, paragolfturnering, firma-familiedag og Idrætshøjskolens besøg 

blev aflyst langt ud i fremtiden. Nordborg Open blev i første omgang aflyst. 

Og greenfeegæster så vi ikke meget til i den periode. 

 

Alt dette resulterede selvfølgelig i en stor usikkerhed med udsigt til voldsomme økonomiske udfordringer. 

Bestyrelsen, som i 5-6 måneder stadig trak på de ’gamle’ medlemmer (generalforsamlingen blev først afholdt 24. 

august), forberedte en stram økonomisk styring og fik hjælp fra både Sønderborg Kommune (udsættelse af 

låneydelse) og DGU/DIF fonde i flere omgange (delvis dækning af dokumentérbare, mistede indtægter). 

 

Vores ’Klubber i Klubben’ har haft meget svære betingelser, med lukning i de perioder, hvor forsamlingsforbuddene 

har umuliggjort normale turneringsaktiviteter med socialt samvær. 

 

Omkring midsommer begyndte udviklingen at vende. Restriktionerne blev slækket. Idrætshøjskolen meddelte, at de 

ville forsøge at indhente nogle af de mistede ugekurser og greenfeespillerne vendte tilbage i et hidtil uset antal. 

Takket være mange danskeres og nordtyskeres ændrede feriemønstre har vi faktisk haft et rekordstort antal 

betalende gæster i 2020. 

Så årets driftsøkonomi og likviditet overgår faktisk de mørke forventninger og ender i et lille overskud. 

 

Medlemsstatus 

Ved årets slutning kunne vi gøre status efter en meget atypisk sæson, hvor første halvdel gav bange anelser med 

hensyn til medlemsudviklingen. Men i eftersommeren fik vi, med økonomisk støtte fra en DGU/DIF administreret 

fond, mulighed for en intensiv hvervekampagne. I radio plus skrevne og elektroniske medier præsenterede vi 

attraktive uddannelsestilbud til nye golfspillere og ’genopfriskningstilbud’ til tidligere golfspillere. Det blev så stor en 

succes, at vi nu trods afgang af et antal ældre seniorspillere kan notere en samlet lille tilgang til senior/ungsenior 

gruppen. Vi fik dermed bremset de forrige års medlemsflugt. 

 

Gæstestatus 

Gennem hele foråret var det et meget begrænset antal greenfeegæster, som vovede sig til Nordborg. 

Idrætshøjskolen aflyste 10 besøg (á 25-35 deltagere) hvilket alt sammen betød et foruroligende tab i indtægter. MEN 
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– kort efter midsommer vendte det. Gæsterne kom tilbage i overflod og Idrætshøjskolen nåede også at slutte med et 

par ekstra sessioner.  

Vores gæsteservice-gruppe har på skift været tilstede i klubhus og på bane og modtaget/hjulpet gæster tilrette. 

 

Personale 

Henning Christiansen, vores chefgreenkeeper, har i 2020 plejet bane og maskinpark på bedste vis med hjælp fra 

deltidsansatte greenkeeper Bo Frosch og medhjælper Verner Kohls, et par praktikanter fra Jobcenteret samt et stort 

antal frivillige. I slutningen af sæsonen valgte Bo Frosch at opsige sit job – han var i mellemtiden af personlige grunde 

flyttet med familien til Odense. Efterfølgende har vi så ansat en erstatning for Bo, nemlig Per Hansen, der i 14 år har 

arbejdet som greenkeeperassistent i Sønderborg Golfklub. Per starter i det nye job 1. marts 2021. 

 

Frivillige 

Den første store begivenhed, arbejdsdagen, hvor vi plejer at samle mellem 60 og 90 frivillige, måtte aflyses på grund 

af forsamlingsforbuddet (vores greenkeeperstab lukkedes med en ekstraordinær indsats at få bane og husomgivelser 

kalr i løbet af de første forårsmåneder).  

 

I årets løb etablerede vi ’formelle’ arbejdsgrupper med frivillige, veldefinerede arbejdsopgaver og en tovholder. 

Grupperne, der er beskrevet på hjemmesiden, er åbne for alle - og enhver, som ind imellem vil give en hånd med, 

kan kontakte tovholderen. Alle hold var aktive hen over sæsonen – og især den store gruppe med ansvar for opgaver 

indenfor banepleje, mødtes i lange perioder flere gange om ugen. 

 

De p.t. aktive grupper er: Gæsteservice, Banepleje, Opvartning af spisende gæste-grupper, Pasning af 

udenomsarealer, Hulflytteholdet,  Pasning af blomsterbede. 

 

Her skal lyde en stor tak til jer alle for en værdifuld indsats for klubben. 

 

Bestyrelsesarbejde 

Bestyrelsen har holdt møde én gang om måneden gennem 2020 – undtagen i april, hvor corona-begrænsninger 

umuliggjorde det. 

Den udsatte generalforsamling fra marts til august bevirkede, at de afgående bestyrelsesmedlemmer Christian og 

Morten tog endnu en tørn, indtil de blev afløst 5 måneder senere. Tak for det. 

 

Maskin- og klubhus. 

Bestyrelsen besluttede at leje Flytteboxens store hal på den modsatte side af Nordborgvej, som giver mulighed for 

opbevaring af alle vore kørende maskiner. Det giver ’luft’ i det gamle maskinhus og masser af plads under den 

ombygning vi startede i 2020. Første fase af ombygningen tager hånd om de arbejdsmæssige forhold for vore 

ansatte og frivillige. Forbedring af klubfaciliteter er et næste og udfordrende projekt, som foreløbigt er henvist til 

ønskelisten.  

 

Værksted og arbejdsmiljø. 

Inspireret af arbejdstilsynets melding om et kommende kontrolbesøg gennemførte vi arbejdspladsvurderinger med 

alle ansatte og frivillige med faste arbejdsopgaver. Under kyndig vejledning af kompetente medlemmer. Det 

resulterede i identifikation af en række udfordringer og deraf følgende initiativer og løsninger, som for hovedpartens 

vedkommende blev indarbejdet i ombygningen af maskinhus/værksted. Lofter og vægge blev isoleret, der blev 

installeret nye lamper og bygget små rum til kompressor og rengøringsartikler. Snart vil vi installere nagelfast udstyr 

som varmeveksler, udsugningsanlæg og hydraulisk løftebord. 
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Det hele finansieres af medlemmernes gaveindbetalinger gennem de seneste år, af tilskud fra Sønderborg Kommune 

og et træk på kassebeholdningen. 

 

Besøget af Arbejdstilsynets konsulent forløb i en konstruktiv dialog, hvor vi fik råd og vejledning i løsning af de 

udfordringer, vi havde identificeret. Resultatet var en grøn ’Smiley’ uden påbud.. 

 

Eksternt samarbejde 

De gensidige rabataftaler med de Sønderjyske klubber, Faaborg, Øland, Hals og Hof Berg fortsatte i 2020. Med den 

ændring, at Haderslev gik ud af ordningen. 

Fritspilsaftalen med Sønderborg Golfklub blev også revideret og fornyet i 2020, idet 38 spillere fra Nordborg og 25 

spillere fra Sønderborg indbetalte de 500 kr. for frit at kunne spille på hinandens baner. 

 

I slutningen af året indgik vi i et samarbejde med 8 andre klubber, kaldet Nordic Golf Circle. De deltagende klubber:  

Birkemose, Blåvandshuk, Frederikshavn, Mollerup, REE Golf, Svendborg, Værebro, Næstved ligger rimelig jævnt 

fordelt over hele Danmark og kan nu med fordel indgå i planlægningen af golfture og -ferier. Uden ekstra 

betaling spiller vi gratis på hinandens baner. Ligesom Klubberne-i-Klubben kan spille hos hinanden på favorable 

vilkår.  

 

Kommunikation og information 

Som sædvanlig har vi gennem året holdt medlemmerne orienteret om aktuelle emner via hjemmeside, Facebook og 

11 udgaver af klubbens nyhedsbrev. 

 

Tilbagekøb af anparter i Nordborg Golfbane ApS. 

Hen mod slutningen af 2020 var der stadig godt en snes anpartsejere, som ikke havde bedt om salg af deres 

anparter. Vi tog personlig kontakt til alle dem, vi kunne opspore og accepterede bortkomne anparter mod en 

underskrevet tro-og-love erklæring. Herefter ejer klubben alle kendte anparter i Nordborg Golfbane ApS og de få 

udestående anparter er værdiløse, da klubbens tilbagekøbstilbud udløb ved udgangen af 2020. 

Baneudvalget 
v/ Hans Norup-Jensen 

Der var rigtig mange forberedelser forud for en spændende åbning af sæsonen 2020. 

Vi var klar med den ”nye” bane med nye teesteder, 4 længder, nye handicapnøgler og med et helt nyt skilte- og 

pælekoncept, og glædede os til en ”grand opening”. 

Det blev dog noget af en fuser på grund af coronarestriktioner. 

Efter den vådeste vinter i mands minde, blev banen endelig tør, så det lange græs kunne blive klippet. Men alle blev 

bedt om at holde sig hjemme, og banen var kun åben med restriktioner. De manglende frivillige hjælpere – og ikke 

mindst arbejdslørdagen – gjorde, at arbejdet på banen skulle prioriteres anderledes. 

Da græsset for alvor kom i vækst, var der flere medlemmer, som gav udtryk for deres utilfredshed med banens 

stand. Der kom bedre styr på klipningen hen over sommeren, hvor vi også igen kunne glæde os over helt normalt spil 

på banen. 

Coronaen betød også usikkerhed omkring klubbens økonomi. Planlagte udskiftninger i maskinparken blev derfor 

udsat. Det har naturligvis også indflydelse på banens stand, hvis vi ikke har de nødvendige maskiner til rådighed. 
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Vores greens har haft meget fokus fra greenkeeperne. Det lykkedes at få dem i rigtig fin stand tidligt på året, og langt 

hen på sæsonen har vi kunnet spille på helt optimale greens. Lige inden jul var vi dog nødt til at lukke for spil til 

sommergreens, da vi igen ser angreb af skimmel. Det vil vi gerne holde i ave, så vi kan få lige så gode greens i 2021. 

Bo Frosch, som har været greenkeeperassisten de sidste 2 år, valgte at stoppe i klubben. Vi er glade for at kunne 

byde velkommen til Per Hansen i stedet for. Per starter pr. 1. marts 2021. Per har været greenkeeperassistent i 

Sønderborg Golfklub i en årrække, og har derfor god erfaring med arbejdet på golfbanen. 

Baneudvalget er blevet fornyet med 2 nye medlemmer, og vi ser frem til at skabe de bedst mulige forhold omkring 

banen til glæde for både medlemmer og gæster 

Klubhus- og turneringsudvalget 
v/ Bent Nielsen 

Det har været et mærkeligt år med mange Coranar tiltag på banen og i huset.  

Først med 50 deltager så da kunne vi lave nogen turneringer med start på hul 1 og pølser. Så blev det skærpet igen 

og så lukkede vi alt i huset – dvs. ingen øl. Der kunne dog stadig spilles på banen. 

Så vi gik i gang med maskinhus ombygning med lofter og vægge isolering, flyttet rundt, fik lift flyttet, lavet rengørings 

rum og rum til compressor. Det er bare blevet så godt og heldigt vi fik det i år, da det er længe siden vi har haft en så 

hård vinter. Vi fik sat varme op med luft /luft og lift til tung løft. Vi har også fået alt kikket efter med øjn skyl og brand 

mat. Så det er alt fint i huset. 

Vi sælger ikke mange øl og vand, men håber vi til april ad kører vi på fuld tryk igen. 

 

Sportsudvalget 
v/ Henrik Christensen 

Træner. 

Klubben indgik en aftale med Frank Andersen om at stå for trænerarbejdet i 2020. Franks er vel kendt i klubben hvor 

han i mange år har været en fast del af junior trænerholdet og eliteholdet som spiller. 2020 året blev pga. Corona et 

meget specielt år men på trods af dette så fik Frank løst opgaven på en helt igennem fantastisk måde.  

 

Nybegyndere 

Corona satte noget af en stopper for vores nybegynderhold i foråret 2020, men lige inden sommerferien kom, fik 

Franks sat de første hold i gang og i løbet af 3 måneder fik vi 26 igennem forløbet og heraf har 22 i dag fuldt 

medlemskab af klubben. Nu glæder vi os til 2021 hvor vi tro og håber på et mere ”normalt” år.  

Tak til alle de frivillige som gav en hånd med, enten med regelundervisning eller som mentor for vores nybegynder.  

 

Eliten 2020 

Danmarksturneringen blev i år afviklet på en noget anderledes måde end vi har været vant til tidligere. Det skyldes, 

som så meget andet, COVID-19. Turneringen blev kortet ned, så de deltagende hold kun spillede 1 gang mod 

hinanden og det foregik på neutral bane. 

Damerne, i kvalifikationsrækken Vest pulje 8, har også afsluttet deres puljespil og det blev gjort med succes. I sidste 

spillerunde vandt damerne med 6-3 over Haderslev. Damerne slutter derfor sæsonen på 3. pladsen i deres pulje. 

Herrerne, i 5. division Vest pulje 1, spillede i sidste spillerunde i Kellers Park mod Sønderjylland. Matchen var en 

direkte afgørelse om førstepladsen i puljen. Vinderen af matchen ville slutte sæsonen som nummer 1 i puljen og 

rykke direkte op i 4. division. Nordborg gjorde det nødvendige....... Det blev en sejr på 10-2.  

Så i sæson 2021 har Nordborg et herrehold i 4. division, fanstatisk for en ”lille” golfklub 😊 

De 2 herrehold i kvalifikationsrækken Vest pulje 13 og 15 afsluttede allerede deres puljespil i juni måned. Holdet i 

pulje 13 sluttede desværre sidst i puljen. Holdet i pulje 15 var i en mulig position som vinder af puljen, men var 
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afhængige af resultatet mellem Tønder og Benniksgaard i sidste spillerunde. En match, der blev spillet i Nordborg d. 

15-08. Det blev lige så spændende som der var lagt op til. På forhånd måtte Benniksgaard maksimalt vinde med 9-3, 

en større sejr ville give Benniksgaard førstepladsen i puljen. Med en sejr på 8-4 eller mindre ville Nordborg med 

sikkerhed vinde puljen. Slutresultatet af matchen mellem Benniksgaard og Tønder blev 9-3 til Benniksgaard.  

Nu skulle der regnes...... Både Nordborg og Benniksgaard havde 3 point i puljen og en score på 15-9. Det indbyrdes 

opgør sluttet 6-6. Så afgørelsen skulle træffes på baggrund af resultatet i de enkelte kampe i det indbyrdes opgør. Og 

her blev Nordborg bedst med 1 hul.  

Den 19. sep. tog vores herrehold i kvalifikationsrækken pulje 15, derfor en tur til Hobro for at deltage i 

oprykningsspillet til 5 division. Der var 16 hold med og de 8 bedste ville rykke op. 

Under svære forhold med regn, meget vind og green der løb 12.5 blev det alligevel til et flot 12 plads foran spiller 

med et noget bedre hcp. og foran hjemmeholdet fra Hobro 😊  

Så alt i alt, en super sæson for vores 4 elitehold og der er bestemt noget at glæde sig til i 2021. 

Markedsføringsudvalget 
v/ Axel Nielsen 

2020 har generelt været et underligt år at starte op som sponsoransvarlig og markedsførings ansvarlig i Nordborg 

Golfklub. Det primære fokus har været på Nordborg Open i forsinket udgave, men igen med stor tilslutning, så tak til 

alle der gjorde muligt.  

Vores åben hus arrangement var en succes og mange nye som gamle golfspillere havde fundet vejen til Nordborg. Vi 

fik nogle medlemmer og en del nye spillere til, Så alt i alt fantastisk. 

 Grundet Covid 19 blev der ikke afholdt firma og familiedag, som normalt henter en del nye medlemmer. 

Det ville være en stor hjælp, hvis alle medlemmer yder en betydelig indsats for at samle hold og specielt hold med 

deltagere der ikke tidligere har spillet golf før, det vil ganske givet give mulighed for en del nye medlemmer, hvilket 

er alfa og Omega for vores klub.  

Nordborg Open var derimod igen en meget stor succes igen  – tilmelding blev  hurtigt fuldtegnet og det er mit 

indtryk at det virkelig giver genlyd i de fleste golfklubber. Økonomisk blev det igen den turnering der giver det 

største overskud i klubben, selv uden en hovedsponsor på turneringen, lykkes det at lave et betragteligt overskud. Så 

Hovedsponsor søges til Nordborg Open 2021, øvrige turneringer i klubben led meget under Corona, så her håber vi 

på et opsving i 2021. 

 

Der skal lyde en kæmpe tak til alle sponsorer, der i denne svære tid – Alligevel fortsætter med at støtte golfklubben. 

Jeg arbejder på at se alle sponsorer i øjnene hurtigst muligt, så de ved hvem jeg er og hvad vores aftale indebærer.  

Greenfee har været fantastisk i betragtning at banen og landet har været lukket pga. Corona. 

2021 bliver nok året hvor vi får rigtig mange greenfee gæster i Nordborg. Mange dansker vælger at holde ferie i 

Danmark og det håber vi afspejler sig i antallet af besøgende greenfeegæster, tænker vores markedsføring på 

Sjælland og i resten af DK bærer frugt. 

Banen vil igen med sikkerhed være rigtig god og attraktiv at spille for både gæster som medlemmer. 

Økonomi 
v/ Marianne Agerley 

 

Klubben 

Regnskabet for Nordborg Golfklub, er sidste år præget af at vi ved bane klargøring/åbning var 

havnet i Covid19 pandemien. Det hele var ganske uforudsigeligt da vi valgte at klubben skulle 

holde sig til de restriktioner der var os givet fra DGU. Ingen kunne spå om i hvad retning vor 

indtjening på Greenfee gæsterne, som har meget stor betydning for klubbens driftsindtægter, ville 
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gå. Derfor blev der lagt en strategi om at mindske udgifter på alle fronter som der i klubben kunne 

skubbes med. 

I forhold til det budgetterede er der tilbagegang i Medlemsindtægter som i året udviste kr. 

1.354.153 (1.513,425/2019) hele situationen i pandemien blev så ændret til at der kom fremgang i 

Greenfee indtægterne der sluttede med kr. 396.110 (288.771/2019) hvilket var meget over det 

forventede. 

På Klubarrangementer løb vi ind i adskillige aflysninger, men kunne dog afholde Nordborg Open 

under andre vilkår end planlagt. Klubarrangementerne fik resultat på kr. 136.273 (189.962/2019) i 

forhold til andre år mindre, men rigtigt fint under de forudsætninger. 

Vi har i 2020 fornyet vores hjertestarter aftale, købt kaffemaskine og fået malet de fleste lokaler. 

Andre indtægter kom ud med et plus på kr. 144.930 (126.413/2019) hvilket var noget højere end 

budgetteret, det skyldtes at beløbet fra momskompensation, som vi fik retur ved det at vi har kunne 

benytte os af gave beløb betalt ind til klubben, var noget højere pga. det store aktivitetsniveau der 

har været i 2019. Ligeledes er der søgt donationer ifm. Covid19 fra DIF hvor vi i foråret kom i 

betragtning til beløb der kunne kompensere for vores manglende indtjening på Greenfee. 

Nettoomsætning i 2020 kr. 2.553.307 (2.710.107/2019) 

På driftssiden har vi omkostninger til Baneleje og hjælpematerialer med kr. 410.013 

(476.176/2019) 

Yderligere udgifter (incl. underskud i Nordborg Golfbane ApS kr. 25.056) udviser før afskrivning 

kr. 1.898.351 

Resultat før afskrivning kr. 244.943 (171.964/2019) 

Afskrivning kr. 139.929 (150.510/2019) 

Andre driftsindtægter kr. 59.111 (92.498/2019) stammer fra donationer. 

Finansielle indtægter kr. 12.480 (12.960/2019) hvilket er renter fra ApS , finansielle udgifter kr 

26.181 (19.929 /2019) viser renter til pengeinstitut (debetrenten) samt kurstab ifm. køb og afvikling 

af anparter. 

Årets resultat er således et overskud på kr. 150.424 mod kr. 106.983 i 2019 

Der er i 2020 indfriet leasingaftale med Leasing Fyn således at vi frikøbte 2 stk. Jacobsen Elipse 

greenklippere er med kr. 62.500. 

Herefter har vi leasing aftaler med Leasing Fyn på fremtidige ydelser kr.187.620 inden for det 

næste år, Kr. 157.848 mellem 1-5 år derefter 0. 

I foråret søgte vi og fik henstand hos Sønderborg Kommune med kr. 64.000 som er afdrag på lån 

opr. 1.600.000. (Se nedskreven saldo i regnskab) 

Endvidere har vi gæld til Nordborg Kommune på opr. 3,85 mio. som afdrages med udgangspunkt i 

medlemstal hvert år i januar. (se nedskreven saldo i regnskab) 

Banen Aps er finansieret ved opr 2.7 mio. samt 360.000 til klubben som afvikles over opr. 30 år. 

(Se nedskrevne saldi i regnskab) 

Som aftalt ved generalforsamlinger har vi købt og indfriet anparter i Nordborg Golfbane ApS 

Disse blev indfriet til kurs 105, der henstår på kontoen kr. 37.000 som kan henføres til afdøde 

anpartshavere. 
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Årsregnskab for klubben 2020

Regnskab 2020 Budget 2020 Afvigelse 2020

Indtægter:

Medlemsindtægter 1.354.150,00                     1.380.000,00                        -25.850,00                           

Greenfee, netto 353.867,00                        280.000,00                           73.867,00                             

Klubarrangementer 80.700,00                          135.000,00                           -54.300,00                           

Sponsorer, netto 357.100,00                        345.000,00                           12.100,00                             

Mad og drikkevarer, netto 47.543,00                          41.000,00                             6.543,00                               

Øvrige indtægter 72.775,00                          15.000,00                             57.775,00                             

Renteindtægt lån1 (4%) 12.480,00                          12.480,00                             0,00

2.278.615,00 2.208.480,00 70.135,00                             

Udgifter:

Baneleje -195.000,00                       -195.000,00                         0,00

Baneomkostninger -173.342,00                       -211.000,00                         37.658,00                             

Maskinomkostninger -293.113,00                       -251.000,00                         -42.113,00                           

Lokaleomkostninger -125.324,00                       -114.050,00                         -11.274,00                           

Personaleomkostninger -807.686,00                       -852.500,00                         44.814,00                             

Adminis trationsomkostninger -198.918,00                       -216.000,00                         17.082,00                             

Andre finans iel le udgi fter -51.237,00                         0,00 -51.237,00                           

Afskrivninger -139.928,00                       -135.160,00                         -4.768,00                             

Leas ing -274.910,00                       -280.000,00                         5.090,00                               

 -2.259.458,00 -2.254.710,00                      -4.748,00                             

Resultat før Eks . Poster 19.157,00 -46.230,00

Ekstraordinære poster:

Medlemsgaver 38800

PWC omkostninger -18750

Momsrefus ion 111217

Resultat efter Eks . Poster 150.424,00                        

Likviditet 2020 :

Likvidi tetsoverskud fra  dri ften 290.352,00                        

   incl . Ekstraordinære indtægter

Afdrag ti l  Sønderborg kommune, gl . lån 0

Hensættelse Anparter 0

Afdrag fra  Nordborg Gol fbane lån1 12000

Frikøb efter leas ing -62500

Afdrag ti l  Sønderborg kommune, ny lån 0

Afdrag Nordborg Gol fbane lån2 90000

Likvidi tetsoverskud 329.852,00                        

Note: Ændringer i  ti lgodehavende og skyldige omkostninger er ikke medtaget.

Likvide midler pr. 31/12 2020:

Diverse konti  i  Sydbank 1.267.000,00                     

Veks lekasse 2.100,00                            

Anpartskonto Sydbank 17.083,00                          

1.286.183,00                     
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Banen 

Årets underskud på Banen ApS efter afskrivning er -kr 25.211 

 
Årsregnskab for Banen 2020

Indtægter: Budget 2020 Regnskab 2020 Afv. Til Budget

Baneleje 156000 156000 0

Sponsorer 0 0 0

156000 156000 0

Udgifter :

Baneomkostninger 0 -7952

Forsikringer -7000 -6695 305

Administrationsomkostninger -10000 -10214 -214

Afskrivninger -138793 -143440 -4647

Renteudgifter -12960 -12910 50

-168753 -181211 -12458

Resultat -12753 -25211

 
 

 

Fremtiden 
v/ Hans Oluf Reimer Hansen 

Vi vil i 2021 – vort andet corona år – have fokus på: 

 

 Greenfee-indtægterne skal maximeres via (danske) feriegæster, som p.t. foretrækker ferie i Danmark. Derfor 

skal golfklubben tilbyde og forbedre et attraktivt mål for gæster – også fra det kommende Nordals 

Ferieresort. Videre udvikling af bane og klubhus skal så vidt muligt ske med henblik på ferieresortet og dets 

gæster. 

 

Bestyrelsen retter hermed 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 tak 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 med succes har fået det bedst mulige ud af pengene, maskinerne 

og banen til stor glæde for bådemedlemmer og gæster. 

 

 

 

Nordborg den 11.8.2021 

 

Bestyrelsen 

Nordborg Golfklub 


