
 
 
 

 

 

Det har været et fantastisk mildt efterår indtil nu, hvor banen har været fin og spilbar. Men nu har 

efteråret virkelig meldt sin ankomst – også med den første vinter weekend. Vi er i gang med at 

tænke på og planlægge næste sæson, og vi vel gerne dele følgende med jer.  

Tordenhuse 

Vi har længe ønsket at opsætte et tordenhus med et toilet Det er nu lykkedes os at finde en velegnet 

løsning til en overkommelig pris. Så vi vil opsætte 2 tordenhuse/skure med indbygget toilet og med 

påmonteret lynafleder.  

Tordenhusene vil blive placeret ved teestedet på hul 14 og bag teestedet på hul 7, og de forventes at 

være opstillet inden sæsonstart næste år. 

Frivillige pengegaver til Nordborg Golfklub og momsrefusion 

 

SKAT har 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.  

Det har for moms betalt i 2021 betydet, at vi lige har fået udbetalt 124.000 kr. i refusion. 

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.  

Der er heldigvis allerede flere medlemmer, som har indbetalt denne gave; men vi mangler 

stadig en del for at nå de 100 personer. 

Hvis du 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. En renovering vi forventer at gennemføre i 2023. 
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Tyverier, tyverisikring og forsikring 

Vi har desværre endnu engang været udsat for et tyveri. Den ”gamle” grønne benzindrevne Buggy 

er forsvundet, og den er endnu ikke fundet. Hvis I ser eller hører noget om, hvor den eventuelt er, 

hører vi gerne. 

For at undgå flere tyverier, -i hvert fald prøve på det, har vi nu etableret låse på Buggyer med en 

wire/kæde, som låses rundt om styret. Nøglen er sat sammen med nøglen til Buggyen.  

Det er en god ide, at lade låsen blive i kæden, når man tager Buggy ‘en, så undgår man risikoen for 

at miste den på banen. 

Der vil blive etableret automatiske låse i bag rummene. De er lig med de låse, der er i klublokalet 

og greenfee rummet. De vil åbne og låse sammen med de andre låsesystemer. Det vil sige, at her i 

vintermånederne er der låst automatisk fra kl. 18:30. 

Der vil også blive installeret overvågningskameraer i området. 

Vi er blevet gjort opmærksom på, at det ikke er alle indboforsikringer, der automatisk dækker tyveri 

af udstyr i bagrum. Nogle gør, andre gør ikke, og nogle dækker kun, hvis man ikke har sit udstyr 

opbevaret i alle 12 måneder. Så et godt råd er at rådføre sig med sit forsikringsselskab om hvordan 

man er dækket. 

Affaldssortering 

Golfklubben skal pr 1. januar 2023 sortere affald på samme måde, som vi gør privat. Det betyder, at 

der ikke længere vil være skraldespande ved alle huller. Affaldsbeholdere til den sortering vi kender 

fra privaten, vil blive placeret centralt på banen. Placeringen er endnu ikke helt på plads. Vi vil 

derfor skulle bringe det affald vi generer under runden med os, indtil vi kommer forbi de nye 

affaldsbeholdere. 

Det er løsningen, og vi håber på forståelse og velvillighed til at efterleve det nye affaldssystem 

Nordic Golf Circle 

Vi har afholdt møde om fritspil-saftalen imellem de 9 klubber, som er med i Nordic Golf Circle. 

Samarbejdet fortsætter i 2023. De 9 baner er Frederikshavn, Mollerup, Birkemose, Blåvandshuk, 

Nordborg, Svendborg, Næstved, Værebo og Ree. Der er dog den ændring, at man på hver bane 

maksimum kan spille frit 5 gange pr. år og max. 2 gange i løbet af en uge (rullende 7 dage). 

Golfhæftet 

Vi sælger som tidligere nævnt i et nyhedsbrev golfhæfter, som giver rabat til rigtig mange 

golfklubber. Det er fordelagtigt at købe hæftet igennem golfklubben, men det er her i Black Week 

specielt fordelagtigt idet man får PLUS med i købet, hvis man køber inden d. 28/11. Måske en 

oplagt julegaveide`? 

/Bestyrelsen 

 


