
 
 
 

 

 

Økonomi 

Vi er nu så tæt på årets udgang, at vi tør spå om hvordan klubben står økonomisk. Der er stadig 

godt 2 måneder tilbage, og der kan stadig komme overraskelser. Men det ser positivt ud på trods af 

de stigende omkostninger, som vi vist alle har været og er bekymrede over. 

Vi tror på at vi kommer ud af året med et pænt positivt resultat. Og det er rigtig godt når vi tænker 

på hvor usikkert 2023 ser ud. Vi er heldigvis økonomisk godt stillet, og vi vil gøre alt hvad vi kan 

for at fastholde denne position. 

Frivillige pengegaver til Nordborg Golfklub 

SKAT har som bekendt godkendt Nordborg Golfklub som en almennyttig forening i Danmark. 

Dette giver mulighed for delvis MOMS-fritagelse, hvis mere end 100 personer frivilligt indbetaler 

minimum 200 kr. til klubben. 

De forrige år har vi kunnet glæde os over gaver fra flere end de krævede 100 personer, og det har 

hvert år forbedret klubbens regnskab med mere end 100.000 kr. Og det er i høj grad med til at 

fastholde klubbens medlemskontingent som områdets laveste. 

Den returnerede MOMS for 2021 forventes at blive 115.000 kr.  

For klubbens økonomi er det vigtigt, at vi fortsat udnytter denne ordning, og vi opfordrer derfor 

medlemmerne til at donere minimum 200 kr. til Nordborg Golfklub senest d. 31. december.  

Hvis du samtidig opgiver dit CPR/CVR nummer til klubben, sørger vi for, at SKAT giver dig 

fradrag for indbetalingen i din selvangivelse. 

I kan indbetale til: 

Konto  8010  1682567 

eller 

Mobilepay  683 683 

CPR /CVR nr. kan oplyses som bemærkning i ovennævnte indbetalinger, eller I er velkomne til at 

kontakte vores kasserer, Marianne Agerley på E-Mail: kasserer@nordborg-golfklub.dk eller på 

telefon: 2398 1787. 

Sidste års gaver a 200 kr. vil sammen med dette års gaver a 200 kr. blive brugt som tilskud til en 

renovering af vores træterrasse. 
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Kommende arrangementer 

Sæsonen er desværre tæt på at være ovre; men der er dog stadig 2 mere arrangementer i kalenderen. 

● Green keepernes hævn d. 15. oktober. 

● Ande og afslutningsmatch d. 29. oktober. 

Tilmelding kan stadig foretages på Golfbox for Ande og Afslutningsmatchen og vi håber - som for 

tidligere arrangementer – på mange deltagere.  

Velkommen til nye medlemmer 

Vi har siden sidste nyhedsbrev fået følgende nye medlemmer: 

● Mikkel Fynsk Elley     

● Signe Birkekær 

● Benjamin Bygvraa Schultz 

● Andreas Borg Kristensen 

● Mia Haakonsdatter Jørgensen 

 

Vi byder jer velkommen til en masse gode oplevelser i Nordborg Golfklub. 

 

 

/Bestyrelsen 

 

 

 


