
  

Referat fra  Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 28. marts 2022 i Valhal, 
Skolevej 56, Havnbjerg.  

Klubbens formand Hans Oluf R. Hansen bød de 65 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 

Efter forslag fra bestyrelsen blev Jan Heiss valgt til dirigent. Jan takkede for valget, og kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

Pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:  

Året 2021 forløb på mange måder som en kopi af 2020. Corona hele vejen igennem. Mange restriktioner i 
starten. af året. Konsekvenserne var som året før en masse aflysninger af klubaktiviteter og gæstebesøg. 
Generalforsamlingen blev udsat til efteråret, arbejdsdagen blev delt op i små portioner med begrænset 
deltagerantal, idrætshøjskolen aflyste de første 3 kursusuger.Vi så så en vending hen over forsommeren, 
hvor vi igen kunne  vende tilbage til et normalt klubliv med masser af golfspil og gæstebesøg i en 
størrelsesorden  vi aldrig har set før. Til stor glæde fr klubben. 

Vi har i 2021 ikke udnyttet de forskellige corora-støtteordninger, da vi ikke har haft medarbejdere sendt hjem og ikke 

har kunnet dokumentere indtægtstab. Vi har modtaget støtte til   projekter fra Anlægsfonden i Sønderborg 

Kommune (flisebelægning på drivingrange og foran maskinhal), fra Mads Clausens Fond (2 stk buggyer) og fra 

golfsportens natur- og miljøfond (insekthotel). 

Fokusområdet for 2021 var ”greenfee-indtægterne skal maximeres via (danske) feriegæster, som p.t. 
foretrækker ferie i Danmark”. Vores bestræbelser lykkedes , idet klubbens greenfee indtægter steg med 
36% i forhold til året før, til en nettoindtægt på over 450.000 kr. 

Gæstestatus 

Begrænsninger i højskolernes udfoldelsesmuligheder medførte aflysninger af de første aftalte besøg fra 
idrætshøjskolen. Derudover oplevede vi et pænt rykind af gæster – både betalene og fritspillere. Vores 
fritspilsordning med Sønderborg Golfklub vendte i 2021, så der for første gang er flere Sønderborg 
medlemmer tilmeldt ordningen end Nordborg medlemmer.  

Medlemsstatus: 

Medlemstallet steg en anelse i 2021. Den gode nyhed er at antallet af fuldt betalende seniorer og 
ungseniorer er steget en smule, mens antallet af fleksmedlemmer og andre desværre er reduceret, hvilket 
betyder en øget kontingentindbetaling til klubkassen.  

Sidst på året aftalte vi med en konsulent fra DGU, at vi i fællesskab sætter øget fokus på 
medlemsrekrutering. Der blev nyetableret et rekruteringsudvalg  med 5 medlemmer og fra starten af 2022 
vil der blive igangsat initiativer og arrangementer med det formål at øge medlemstallet.  

 

Personale 

Chefgreenkeeper Henning Christiansen klarede året første måneder alene, men fra sæsonstart fik han 
hjælp af nyansatte greenkeeperassistent Per Hansen, og – i fleksjob, på tidsbegrænset kontrakt – 
greenkeeperassistent Johnny Hansen. Dette nye team har sammen med vores solide hjælper Verner Kohls, 
og adskillige frivillige, gjort en kæmpe indsats for, at vi nu har en bane, som kun roses af gæster og 
medlemmer. Vi har valgt at fortsætte samarbejdet med Johnny Hansen, så så han også er med i teamet 
næste sæson. 



  

Vi fik også besat en stilling på kontoret som servicemedarbejder. Carina Kolmos startede frisk i jobbet, men 
efter nogle uger blev hun desværre syg og indlagt. Hun blev heldigvis rask igen, men vendte efter eget 
ønske aldrig tilbage i jobbet. 

Frivillige 

Tvunget af corona-begrænsninger foregik forårs-klargøringen i 2021 på en lidt alternativ måde. Fordelt 
over 2 dage i starten af april havde vi opdelt ca. 40 engagerede medlemmer i små hold på max 7 personer, 
med hver sine adskilte arbejdsopgaver.  

Hen over sæsonen har mange frivillige hjulpet med allehånde vigtige arbejdsopgaver på bane, omkring 
klubhus og i værksted, klubhus og reception. Hermed en stor tak til alle jer, som er med til at gøre 
Nordborg Golfklub til en attraktiv golfklub for medlemmer og gæster. 

Golfbuggyer 

Bestyrelsen har besluttet at vi fremover ikke vil sælge garageplads og opladning til medlemmers private 
buggyer og andre tre- eller firehjulede køretøjer (de eksisterende aftaler videreføres så længe medlemmet 
ønsker det, med nuværende køretøj). 

Vi tilbyder i stedet udlejning af klubbens buggyer via et årskort til en konkurrencedygtig pris – sammen 
med, hvad det koster at forrente, afdrage, vedligeholde og oplade et køretøj. Prisen i 2021 var 2500 kr. og 
årskortet giver adgang til ubegrænset brug af en klub-buggy i en sæson.Det er så klubbens opgave at 
tilbyde og vedligeholde et tilstrækkeligt antal buggyer, så der altid er nok til rådighed. Vi har i 2021 
anskaffet 4 nye el-buggyer til udlejning – 2 er lejet og 2 er skænket af Mads Clausens Fond. 

Nøgleudlevering sker ved selvbetjening via den nye Fleksbox i receptionen. 

Maskin- og Klubhus  

Vi nåede kun at få glæde af det ny renoverede værksted/maskinhus en enkelt sæson, før en ødelæggende 
brand bragte os tilbage til start. Et lille litium-batteri, sat til opladniing om formiddagen en dag i starten af 
december måned, startede en brand, som blev opdaget ved 18 –tiden. Kort tid efter alarmen var Henning 
og brandværnene på stedet og kunne konstatere en eksplosiv varme og røgudvikling i maskinhuset. 

Vi er taknemmelige for indsatsen og den hjælp vi har fået fra brandværn, skadesservice firma og vores 
forsikringsselskab. Skaden er begrænset til maskindelen af klubhuset. Medlemsdelen er stort set uskadt. 
Ødelæggelserne vil beløbe sig til mange hudrede tusinde kroner. Heldigvis dækker forsikringsselskabet det 
hele og efter en radikal nedrivning er vi i gang med genopbygningen. 

Eksternt samarbejde   

Den gensidige rabataftale med de Sønderjyske klubber (incl. Haderslev, som er med igen), Fåborg, Øland, 
Hals og Hof Berg fortsatte i 2021. 

Fritspilsaftalen med Sønderborg Golfklub blev fornyet i 2021, idet 54 spillere fra Nordborg og 65 spillere fra 
Sønderborg indbetalte 500 kr. for frit at kunne spille på hinandens baner. Det er tæt på dobbelt så mange 
som sidste år. 

Aftalen om gratis spil i Nordic Golf Circle for 9 klubber , affødte også mange gæstebesøg – hvoraf nogle var 
klubber i klubben, som spiller til en favorabel pris. 

Vores egne medlemmer har også udnyttet ordningen, og spillet gratis på mange af circlens øvrige baner. I 
alt har vi fra Nordborg Golfklub spillet 322 runder på de andre baner, mens gæster fra circlen har spillet 
160 runder hos os. Aftalen fortsætter i 2022 og vi arbejder på at få endnu én eller et par klubber med fra 
Tyskland og Sverige 



  

Kommunikation og information 

Vi har gennem året holdt medlemmerne orienteret om aktuelle emner gennem hjemmesiden, facebook og 
12 udgaver af klubbens nyheder. 

Hjemmesiden fik i begyndelsen af året en ordentlig overhaling, med modernisering af det visuelle design 
og oprydning af informationsindholdet. 

Den gode velkomst 

Nordborg Golfklub har i samarbede med en konsulent fra DGI (finansieret af Sønderborg kommune) 
fokuseret på og arbejdet med forbedring af ’indslusningen’ af nye medlemmer. Med frivilliges hjælp har 
onsdagsklubben fået en renæssance og nyt liv og vi har udarbejdet en velkomst brochure, som lige 
mangler et billede før trykning og klargørelse til den kommende sæson  

Turneringsudvalg 

Vi måtte midt på sæsonen konstatere, at vore turneringsudvalg var sat skak mat, bl.a.på grund af Laila 
Christiansens sygdom. 

En kraftindsats i form af nødhjælp, tilgang af nye udvalgsmedlemmer og uddannelse var nødvendig. 
Bestyrelsen udpegede og inviterede derfor ca. 30 potentielle kandidater til orienteringsmøde og vi fik 
etableret et turneringsudvalg med små 20 engagerede medlemmer. Udvalgets opgaver og kompetencer er 
efterfølgende gennemgået af de 2 ”gamle” Svend Christensen og Bent Nielsen, ligesom der er arrangeret 
uddannelse , styret af lærere fra Golfbox. 

 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsen har holdt 12 møde i løbet af året – mange med hensyn til corona-udbredelsen. 
Generalforsamlingen måtte vi udsætte på grund af forsamlingsforbud, og den blev afholdt i slutningen af 
august. Denne gang med et skuffende deltagerantal – måske på grund af corona. Da Hans Norup Jensen 
under alle omstændigheder ønskede at udtræde af bestyrelsen indtrådte suppleanten Bo Holst Jessen som 
afløser i marts måned. Bo blev senere på generalforsamlingen indvalgt i bestyrelsen og overtog ansvaret 
for baneudvalget. 

Baneudvalget-v/Bo Holst Jessen 

Sikke et forrygende år 2021, hvilket kan måles i antallet af greenfeespillere og indtægterne deraf. Aldrig før 
har indtægterne fra den kant været så høje. Men lige så vigtigt, så kan det måles med de mange positive 
tilkendegivelser fra vores egne medlemmer og de mange gæster, der har ladet en bemærkning falde. 
Henning med sit mandskab har knoklet hver dag for at opretholde en standard af de bedre, hvor greens 
har været gode, og hvor for-greens er blevet væsentligt forbedret fra tidligere år. En standard, der ofte 
beundres af gæster, når klubbens medlemstal tages i betragtning. 

Tidligere i år fik vi i baneudvalget udarbejdet en ny plejeplan, så der sikres en videre kontinuitet i banens 
pleje og som står mål til udvidelsen af mandskabet og de drænmæssige forbedringer af banen. Et godt og 
brugbart arbejdsredskab i den daglige praksis. Men selv mandskabet omkring banen har brug for hjælp. 
Her skal der lyde en kæmpestor tak til de mange frivillige, der altid melder sig, når der er brug for dette. 
Uden jer kunne vi umuligt præsentere så flot en bane, som vi kan. 

Maskinerne har i år spillet mandskabet et pus. En teestedsklipper, der lidt sit eget liv, en traktor, der måtte 
have en ny kobling, et køretøj, der partout ville køre 4-hjulstræk samt en greenklipper, der ofte meldte om 



  

fejl i sit elektriske kredsløb-bare for at nævne nogle af dem. Det er naturligvis, det der sker, når maskiner 
bruges, men en udfordring, der skal tages hånd om. Derfor skal der i år leases en ny greenklipper, der er 
fremtidssikret i den forstand, at den både er bedre for miljøet og mere driftssikker i det daglige. 

En batterioplader var skyld i, at året skulle slutte på dramatisk vis, hvor brande i maskinhuset den 26. 
november vendte op og ned på hverdagen for medarbejderstaben. Meget inventar gik tabt og den 
maskinhal, som endelig stod vinterklar, må endnu engang undergå omfattende reparationer. Var en sådan 
brand med så stor skader til følge sket i sommerhalvåret, mens golfsæsonen var på sit højeste, så havde 
det været til endnu mere besvær. Med en fremragende forsikring, gode kontakter til håndværkere og en 
solid mængde flid fra mandskabet, så skal vi nok blive klar til sæsonen 2022. 

Slutteligt skal der knyttes et par kommentarer til banens fremtid. Baneudvalgt arbejder ihærdigt på 
udfærdigelsen af visionsplan 2026, der bliver et dynamisk arbejdsdokument, der tager højde for 
projekter/fokusområder på banen og ønsker fra år til år som de opstår, når arealer og genstande benyttes. 
Projekterne bliver prioriterede ud fra nødvendighed, økonomi og golfmæssig værdi. Allerede nu kan vi sige, 
at vi er godt i gang med beplantning af træer på en del af banens første 9 huller, således at hulforløbende 
bliver mere ensartede over alle 18 huller. Planen indeholder også punkter som fx håndteringen af den 
megen nedbør og klargøring til de forhåbentlige mange resortgæster. 

 

Klubhus- og turneringsudvalg v/Bent Nielsen 

Fra klubhuset kan jeg sige salg af øl, vand og kaffe går fint. Der muligvis en stigning på øl og vand, da alt 
stiger. 

Huset er ok. Vi fik 2 nye wc, har fået nyt alarm. Det kan styre lys, varme og døre. 

Der er lavet stort frokost rum ved Henning og dør i wc flyttet. Det var jo noget der kom sammen med vi 
havde en brand i maskinhus, alt skulle ud  Alle bagskabe skulle tømmes og gøres rene. Fremad er der ingen 
der kan få strøm til batteri 

Midt i det skulle vi betale mere i husleje for hallen ved Flyttebox. Det ville vi ikke, så vi blev sagt op. Så ved 
siden af byggearbejdet har vi arbejdet med om vi skulle finde anden hal 

Sportsudvalget v/Henrik Christensen 

Nybegyndere.   

Corona satte i 2021 ikke en stopper for vores nybegynderhold i foråret ala den vi så i 2020. (max 8 Allerede 
i april måned startede vi det første hold op med 8 tilmeldte (max 8 på et hold) Vi kørte holdet igennem på 
3 uger med 2 gange træning i ugen. I løbet af foråret og sommeren havde vi 3 hold mere igennem, og alle 
fuldt besat. Det ene hold kørte som en weekend træning, og dette var en succes. I alt havde vi 33 
nybegyndere til start, hvoraf 25 gennemførte forløbet og 19 meldte sig ind i klubben. Så et meget bedre 
resultat end vi oplevede før Corona tiden. 

Tak til Frank og de frivillige, som gav en hånd med til vores nybegyndere i løbet af 2021. 

Onsdagsklubben. 

Ligeledes fik vi ved stor hjælp af Dorthe og Poul startet onsdagsklubben op igen, og denne gang også med 
opstartstræning de 3 første gange de mødtes. Der blev arrangeret forskellige trænings pas i løbet af 
sæsonen. Det var en stor succes, som vil blive gentaget igen i år. Som alle andre klubber var der en 
afslutningsturnering over 9 huller, som var åben for alle vores medlemmer i klubben. Der mødte 20 spillere 
op, og de fik spillet super golf i dejligt vejr. Denne turnering er også i kalenderen i år, og vi håber på at 
mange flere vil være med. 



  

Skulle man have lyst til at spille med om onsdagen, så er det bare at tilmelde sig til turneringen via 
golfbox… alle er velkommen, og vi kan godt bruge nogen, som har lyst til at gå med og være mentor så 
vores nybegynder har en at snakke med omkring golf spillet. 

Tak til alle de frivillige som gav en hånd med, enten med regel undervisni g, træning eller som mentor for 
vores nybegyndere. 

 

Eliten 2021. 

Til årets Danmarksturnering var der igen 3 herrehold med fra Nordborg Golfklub. Det ene hold i 4 division 
og 2 hold i kvalifikationsrækken.  

Vi forblev i 4. division med det ene hold. De 2 hold i kvalifikationsrækken opnåede ikke oprykning til 5. 
division. 

Markedsføringsudvalget v/Axel Nielsen 

Nye sponsorer er kommet til og andre er faldet fra, dog vil jeg kort nævne dem der er kommet til: 
Velkommen til EDC Erhverv i Sønderborg, Café Friends i Nordborg, CR tømre & snedker, Sønderborg Skov 
Park og Have, Steel Product og Garant Sønderborg 

Firma- og Familiegolf blev ikke afholdt i 2021, det afholdes dog i 2022 den 21. maj og det er ellers en god 
rekruteringskanal og afholdes i år sammen med vores helt egen golfens dag. Medlemmerne opfordres til at 
prikke til venner og bekendte for at samle hold. Lad os sammen holde en lille golffest i Nordborg golfklub 
den 21. og 22 maj. Som noget nyt afholder vi Knæk Cancer golf, med flotte præmier, kendte mennesker og 
overskuddet går ubeskåret til Børne Cancer fonden. 

Nordborg Open var igen en kæmpe succes. Fuldtegnet i løbet af et par dage og en økonomisk succes, bl.a. 
på grund af turneringens mange sponsorer og pga. de mange golfspillere der igen ar fået en fantastisk 
oplevelse. 

Corona har desværre begrænset klubturneringer, her mangler vi alles opbakning og med det nye 
turneringsudvalg med Svend Christensen i spidsen ser fremtiden lys ud. 

Tak til Fabrikant Mads Clausens Fond for tilskuddet til 2 nye buggyer og jeg vil sige tak for nogle gode år i 
Nordborg Golfklubs bestyrelse.  

Beretningen enstemmigt godkendt. 

Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:  

Regnskabet for Nordborg Golfklub (klubben) og Nordborg Golfbane Aps (Banen) er godkendt uden 
bemærkninger af Sønderjylland Revision, Sønderborg. Kasserer gennemgik regnskabet og kommenterede 
de enkelte hovedposter. 

Årets overskud efter eks.poster blev 187.578 kr. 

Momskompensation: Nordborg 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 beløb er fradragsberettiget hos giveren. Klubben 
modtager mellem 80.000 og 110.000 kr. årligt. Det er et utroligt vigtigt bidrag til klubbens indtægter 
Banen: Årets overskud i banen ApS efter afskrivninger er ca. 5.000 kr. 



  

Regnskabet for klubben er i 2021 stadig præget af at er har været covid 19 pandemi. Det har været 
uforudsigeligt at spå om hvordan det hele ville udvikle sig. 

 I forhold til det budgetterede så har der været en fremgang i vore medlemsindtægter, som udviste kr. 
1.443.400  (1.354.150/2020) i greenfee som sluttede med 456.465 (353.867/2020). Klubarrangementer 
kom ud med resultat på 75.951 kr. (80.700/2020). Sponsorpuljen viste resultat på 405.943 (357.100/2020) 

Til færdiggørelse af værkstedsafdelingen blev der søgt hos Sønderborg kommune. Vi fik et tilskud på 
70.000 kr.. Selve byggeriet har kostet 250.000 kr. Fra DGI blev bevilget 29.ooo kr. til forhold omkring 
driving-range og omkring klubhus. 

Vores maskinpark fik tilført en ny Toro 4700 Groundmaster – 7 kops klipper. Vi forhøjede vores leasing 
aftale med 650.000 kr. ex. Moms og frikøbte vores Jacobsen Fairwayklipper ved at betale 205.106 kr., så 
aftalen herefter løber over 60 terminer. Vi byttede forskellige maskiner, der havde været brugt til 
etablering af Projekt 25 og købte en Husqvarna Rider klipper incl. Udstyr, bytteprisen blev 68.500 kr. Sidst 
på sommeren løb vi ind i en udgift på vores traktor, vi havde en reparation , som løb op på 55.000 kr. Totalt 
på udgiftssiden i 2021 incl. Afskrivning 2.578.939 kr. (2.259.458/2020 

Vi bevilgede i bestyrelsen at leje 2 buggys hos Cart Car, Denne aftale løber til 31/12-2024. Yderligere søgte 
vi Mads Clausens Fond om køb af 2 buggys, hvor vi fik 125.000 kr. 

Der blev aftalt lejemål på Nordborgvej 3, det er en hal som ligger gunstigt i forhold til golfklubben. Den kan 
huse vore maskiner m,m, 

Vi har i 2021 en fin likviditet i klubben, har placeret 750.000 kr. hos Leasing Fyn på indlånskonto til 0,25% 
p.a. 

Vi har afviklet på vores gæld opr. Nordborg kommune og Sønderborg kommune. Restgæld er herefter 
4.876.375 kr. 

Regnskaber enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4. Fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af medlemskontingenter for 
kommende år: 

Kasserer fremlagde og kommenterede det udarbejdede budget som viste et underskud på 

 55.000 kr. 

 Forslag til kontingentsatser for 2023: 

Uændret fra 2022 

Indmeldelsesgebyr fleks basis – 100 kr. 

Junior (fyldt 18 år i kalenderåret – 250 kr. 

Ung til og med det fyldte 29. år – 2.500 kr. 

Senior (fra 30, år) – 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 prøvemedlemskab fastsættes af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslagene. 

Pkt. 5. Indkomne forslag. 

Forslag fra Torben Klyhn om honorering af frivilligt bidrag. Generalforsamlingen kunne ikke honorere 
dette. 

Forslag fra Torben Klyhn om udskiftning af klokker på banen: Generalforsamlingen kunne ikke gå ind for 
dette. 

Pkt. 6. Valg: 

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

På valg er: 

Hans Oluf Reimer Hansen      Udtræder. Bestyrelsen foreslår Anders Kjærgaard 

Marie Petersen   Udtræder. Bestyrelsen foreslår Anja Korsgaard Andresen 

Axel Nielsen                             Udtræder. Bestyrelsen foreslår John Meyland 

Henrik Christensen  Udtræder. Bestyrelsen foreslår Poul Pedersen 

Som suppleanter til bestyrelsen: 

Sven-Erik Boysen (1. suppl.)  Modtager genvalg 

 Anders Kjærgaard (2.suppl. )                   Bestyrelsen foreslår Hans Oluf Reimer Hansen   

Valg af revisor ( revisorsuppleanter) 

Sønderjyllands Revision, Sønderborg 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt alle valg. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Anders Kjærgaard (formand) 

Marianne Agerley 

Bo Holst Jessen 

Anja Korsgaard Andresen 

Bent Nielsen 

Poul Pedersen 

John Meyland 

Pkt. 7. Eventuelt: 

Der blev spurgt til opsætning af hegn ved dametee hul 8  samt ved hul 16. Tages op i baneudvalget, 

Oplysning om vore nyansættelser : Greenkeeper assistent Bo Frosch fra 1. april og kontor-og service 
medarbejder Rikke Andersen fra 15. april. 



  

Årsmærket er afskaffet fra 2022. Forslag om at erstatte årsmærket med vores logo. Tages op i bestyrelsen. 

Der blev spurgt til vores eventuelle samarbejde med ferieresortet. Bliver taget op når vi nærmer os 
opførelsen. Der har været kontakt herom. 

Der blev spurgt til eventuelt samarbejde med Sønderborg Golfklub. Vi har intet samarbejde udover aftalen 
om fritspilsordningen. 

Der blev slået et slag for at man ikke fyldte skraldespande på banen med affald, men tog det med hjem i 
bagen. 

Formanden takkede de frivillige hjælpere, det ansatte personale, sponsorer og bestyrelseskollegaer for 
godt samarbejde i det forløbne år, tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres kæmpe indsats. 
Tak til Jan Heiss (dirigent) for god ledelse af generalforsamlingen. 

Nordborg, den 6. april 2022. 

 

Jan Heiss   Marie Petersen 

Dirigent   Referent 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


