
Referat fra Nord borg Golfklubs ordimere generalforsamling den 30. august 2021 i 
Valhal, Skolevej 56, Havnbjerg. 

Klubbens formand Hans Oluf R. Hansen b~d de 32 medlemmer velkommen til 
generalforsamlingen. 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 

Efter forslag fra bestyrelsen blev Hans J~rgen Pedersen valgt til dirigent. Hans J~rgen takkede for 
valget, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forl(l)bne ar: 

Vi definerede ved arets begyndelse et fokusomrade 

Fastholdelse og heist for~ge medlemstallet 

men blev til corona pandemi 

Mange aflysninger i fora ret, heriblandt ogsa generalforsamlingen. Der skete langsom abning for 
golf med spillebegrcensninger og nye regler, langsom lempelse af forsamlingsforbud med 
begrcenset socialt liv i klubben. 

Omkring midsommer vendte udviklingen. Den forsinkede generalforsamling kunne afholdes den 
20/8. Nordberg Open kunne afvikles og rigtig mange gcester kom til i sidste halvdel af scesonen. 

Med den ~konomiske usikkerhed fik vi udscettelse med afdrag pa lan til kommunen. DIF st~ttede 
for mistede dokumenterbare indtcegter samt st!l)tte til idrcettens tilbagevenden 

Bestyrelsen kom pa overtid. Forme It fortsatte afgaende medlemmer- nye blev k~rt i stilling og 
bestyrelsesm~der blev afholdt vituelt. 

Medlemsudvikling: 

Antal af seniorer 266 er sam me som 2020 Ungseniorer 21- er 11 flere end 2020 sa pr. 1/1-21 er vi 
358 medlemmer mod 362 pr. 1/1.20. Udvikling i medlemstal er stigende i 2021. 

Sponsorer: 

De trofaste sponsorer holdt fast. Aftalen med LINAK som hovedsponsor blev forlcenget i 2 ar. 

Ga!ster: 

Fritspilsaftale med S~nderborg stadig populcer hos os- mindre populcer i S~nderborg Golfklub, 

Malrettet annoncering mod KIK-gcester, grupper og feriegcester. Samarbejdet med 
ldrcetsh~jskolen blev begrcenset pga, corona. 

Pa trods af coronaen fik vi ~get vore greenfee indtcegter. 



Personate: 

Gennem 2020 har vceret chefgreenkeeper, 1 sGesonansat og 1 medhjcelper. 

Banepersonalet har haft stor glcede af en del frivillige, som har hjulpet mange timer gennem 
sCEsonen med den generelle bane- og maskinpleje. Her sparer klubben rigtig mange penge. 

Derudover har en stor flok frivillige brugt mange timer pa maskinvedligeholdelse, pasning af 
klubhus og- omgivelser, klipning, flagflytning og vedligeholdelse at banen. Frivillige til 
turneringsafvikling og g<Esteservice. 

Greenkeeper Bo Frosch valgte at sige op ved sGesonslut. Greenkeeperassistent Per Hans blev ansat 
til start i 2021. 

Regel- og handicapudvalg 

Martin Hansgaard afl(l)ser Gregor Gurevitsch som formand. Nye handicaptabeller er offentliggjort. 

Samarbejdet lokalt 

Greenfee-rabat til aile S(l)nderjyske klubber og enkelte andre. Der er udvekslet greenfeebilletter 
med et par klubber, ligesom fritspilsaftalen med S(l)nderborg fortscetter til en reduceret pris 
500 kr. MarkedsfQiringssamarbejde med SQinderborg Golfklub gav en del besQig. 

Kommunikation og information 

Som sCEdvanlig har vi gennem a ret holdt medlemmerne orienteret om aktuelle emner via 
hjemmeside, facebook og 12 udgaver af klubbens nyhedsbrev. Regnskaber, beretning og referat 
fra generalforsamlingen kan efterf(l)lgende lceses pa hjemmesiden. 

____ JJJI· bagekca~af anpal'ter i-Nol'dborg-Golfbane Aps--------

Resterende anparter blev ops(l)gt aktivt mod arets slutning. Enkelte ejere kunne ikke opdrives 
(formodentlig d(llde). Nordberg golfklub ejer nu hele Nordberg Golfbane Aps. 

Ban en 

Den "nye" bane blev klar med nye teesteder, 4 I<Engder, nye handicapnQigler og med et helt nyt 
skilte- og p<Eiekoncept. Efter den vadeste vinter i mands min de, blev ban en endelig tQir- men aile 
blev bedt om at holde sig hjemme, og banen var kun aben med restriktioner. lngen frivillige 
hj<Eipere og ingen arbejdsdag medf(l)rte forsinkelse og omprioritering af opgaverne. Planlagte 
udskiftninger i maskinparken blev udsat {corona-usikkerhed). Banens stand og klipning fQirte til en 
del diskussioner i forsommeren, men det stoppede efter korrektioner hen over sommeren. 
Greens blev tidligt optimale og f(l)rst ind under jullukkede vi for spit til sommergreens {pga. 
svamp ). APV' er for aile medarbejdergrupper er udarbejdet f(l)r arbejdstilsynets bes(l)g. 
Baneudvalget er blevet fornyet med 2 nye medlemmer. 

-------



Klubhuset 

Vi lejer Flytteboxens hal pa den anden side af Nordborgvej. 

Vi stater ombygning af maskinhus/vc:erksted med isolerede nye vc:egge og lofter, nyt varmeanlc:eg 
og ny belysning. Der er indrettet rum til kompressor og reng0ringsudstyr og nye nagelfaste 
maskiner og udsugningsanlc:eg. 

Bes0g af arbejdstilsynet, sam efter deres vurdering fandt virksomedens arbejdsmilj0 i arden. Gr0n 
smiley. Bes0get gav anledning til enkelte forbedringer. 

Sporten & Begyndere 

Aftale med Frank Andersen om at sta for trc:enerarbejdet. Der var ingen nybegyndere om fora ret 
grundet corona. 110bet af 3 maneder fik vi 26 igennem og heraf har 22 i dag fuldt medlemskab af 
klubben. 

Afvikling af danmarksturneringen blev kortet ned (1 match pa neutral b ane mod hver 
modstander) 

Dameholdet blev nr. 3 i deres pulje 

Herreholdet. 5 division, rykker op i 4. division. 

Herreholdene i kvalifikationsrc:ekken kc:empede godt. Det ene hold spillede endda om oprykning
men tabte. 

Markedsfe~tring & turneringer 

Firma- og Familiedag blelv aflyst. Nordborg Open blev udsat- men gennemf0rt med succes senere 
----o-g-gav etfint overskud:-Markedsf0ringskampagne i eftersommeren--( beta It af DIF) gav mange nye---

og tidligere medlemmer.Annoncekampagne i golf- og dagblade gav mange greenfeegc:ester. De 
mange trofaste sponsorer fastholder st0tten til Klubben. 

Beretningen enstemmigt godkendt. 

Pkt. 3. Fremla!ggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 

Regnskabet for Nordborg Golfklub (klubben) og Nordborg Golfbane Aps (Banen) er godkendt uden 
bemc:erkninger af S0nderjylland Revision, S0nderborg. Kasserer gennemgik regnskabet og 
kommenterede de enkelte hovedposter. 

Arets oversskud efter eks.poster blev 150.424 kr. 

Momskompensation: Nord borg golfklub er ikke momsregistreret. Klubben er godkendt af skat for 
modtagelse af betalt moms fra statens pulje til almennyttige foreninger. Dette sker hvis mindst 
100 personer frivilligt indbetaler hver 200 kr.Det indbetalte bel0b er fradragsberettiget hos 
giveren . Klubben modtager mellem 80.000 og 110.000 kr. arligt. Deter et utroligt vigtigt bid rag til 
klubbens indtc:e-grerB<nnm:-Arets underskud i banen ApS efter-afskrivninger er 12.754 kr. 

Regnskaber enstemmigt godkendt. 



Pkt. 4. Fremlceggelse af budget, samt fastscettelse af medlemskontingenter for 
kommende ar: 

Kasserer fremlagde og kommenterede det udarbejdede budget som viste et underskud pa 86.925 
kr. 

Forslag til kontingentsatser for 2022: 

Ucendret fra 2021 

lndmeldelsesgebyr fleks basis -100 kr. 

Junior (fyldt 18 ar i kalenderaret- 250 kr. 

Ung til og med det fyldte 29. ar- 2.500 kr. 

Senior (fra 30, ar)- 5.400 kr. 

Langdistancemedlem- 2.600 kr. 

Passiv- 400 kr. 

Fleksibel medlem basis- 1.000 kr. 

Fleksibel plus medlem incl. 3 greenfee billetter- 2.100 kr. 

Kontingent for pr¢vemedlemskab fastscettes af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslagene. 

Pkt. 5. lndkomne forslag. 

In gen. 

Pkt. 6. Valg: 

Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (formand i lige ar) 

Pa valg er: 

Bent Nielsen 

Hans Norup Jensen 

Marianne Agerley 

Som suppleanter til bestyrelsen: 

Sven-Erik Boysen (1. suppl.} 

Bo HolstJessen (2.suppl-.-) 

Modtager genvalg 

Udtrceder af bestyrelsen, foresl<h Bo Holst Jessen 

Modtager genvalg 

Modtager genvalg 

--Bestyrelsen foreslar-AAders Kjcergaard 

Valg af revisor ( revisorsuppleanter} 



S¢nderjyllands Revision, S¢nderborg 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt aile valg. 

Bestyrelsen bestar herefter af: 

Hans Oluf Reimer Hansen (formand) 

Marianne Agerley 

Bo Holst Jessen 

Marie Petersen 

Bent Nielsen 

Henrik Christensen 

Axel Nielsen 

Pkt. 7. Eventuelt: 

Husk Sponsor- og medhjc:elpermatch den 19. september 

Aktuel status pa projekter. Hegn ved drivingrange er til unders¢gelse for etablering. Ladestation t il 
el-biler hvortil s¢ges sponsor, sa det kan blive omkostningsneutralt for klubben. Toilet er etableret 
ved hul 14. Her arbejdes videre med opsc:ettelse af tordenhytte. 

Vi har faet donationer til k¢b af 2 buggies, sa vi rader nu over 6 stk. Der er selvbetjening for 
ud levering af n¢gler via fleksbox. Medlemmer har faet ti lbud om k¢b af arskort for 2.500 kr. for 
2021. 

Formanden takkede de frivillige hjc:elpere, de ansatte personale, sponsorer og bestyrelseskolleger 
for godt samarbejde i det forl¢bne ar, tak til afgaende bestyrelsesmedlem for en kc:empe 
indsats.Tak til Hans J¢rgen Pedersen (dirigent) for god ledelse af generalforsamlingen. 

Nordberg, den 8. september 2021 

~f/?/Lvr---
Hans J¢rgen Pedersen 
Dirigent 

Marie Petersen 
Referent 


