
 
 
 

 

 

 Nu er vinteren rigtig ankommet, og banen er lagt om til vinterspil. Bag 9 er lukket, og for 9 er 

stadig spilbar – dog ikke til sommergreens i frostvejr. Der er ikke længe til vintersolhverv, hvor 

dagene begynder at blive længere igen. Så vi kan så småt begynde at glæde os til en ny sæson. 

Vi ønsker alle en glædelig Jul og et godt nytår. 

Generalforsamling 2023 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, først i Nordborg Golfklub og efterfølgende i 

Nordborg Golfbane ApS. Tidspunktet er fastsat til mandag d. 13. marts 2023 kl. 19:00. 

Mødet afholdes i ”Valhal” på Skolevej 59. Dagsorden udsendes senere, men sæt allerede nu kryds i 

kalenderen.  

Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 30 dage før generalforsamlingen. 

Frivillige pengegaver til Nordborg Golfklub og momsrefusion 

Det er igen lykkedes – med trofaste medlemmers hjælp – at komme over den kritiske grænse på 100 

gaver á minimum 200 kr. Stor tak til alle, som på denne måde har muliggjort en MOMS-refusion i 

størrelsesorden på 125.000 kr. til udbetaling i 2023. 

Klubben modtager selvfølgelig stadigvæk gerne en ’julegave’ på 200 kr. (som fratrækkes din 

selvangivelse, hvis du opgiver CPR-nummer) på:  

Konto 8010 1682567  eller Mobilepay 683 683 

Fornyelse af medlemskab i Nordborg Golfklub 

Hvis man ønsker at udmelde sig af Nordborg Golfklub, skal det ifølge vedtægterne være meddelt 

skriftligt til vores sekretær senest ved udgangen af december 2022. Dette kan også ske på mail. 

Ellers er man automatisk fortsat medlem af Nordborg Golfklub, og vil blive opkrævet kontingent 

for den nye sæson.  

Vi håber selvfølgelig, at alle nuværende medlemmer og gerne mange nye medlemmer vil glæde sig 

til at spille på vores fine bane og deltage i klublivet i 2023. 

 

 

 



 
 

Klippeplan 2023 
 
Også i denne sæson har vildnis på banen været et stort diskussionspunkt. Nogen synes, at 
mængden og placeringen af vildnis er passende, mens andre mener, at det ikke hører hjemme på 
en golfbane. Synspunkterne er mange, næsten lige så mange som vi er medlemmer, men vi 
arbejder på at finde et bedre kompromis imellem disse synspunkter i 2023. 
 
Vildnisset er med til at give vores bane karakter. Men vildnisset skal på den anden side ikke genere 

golf spillet, når vi spiller i den naturlige spilleretning.  

I den kommende klippeplan vil det spilbare areal derfor blive endnu større, og en del at det 

nuværende vildnis henlægges til rough.  

Der vil dog stadig være vildnis på banen, som kan ”straffe” spilleren, hvis vi spiller udenom den 

naturlige spilleretning eller meget skævt set i forhold til midten af fairway. 

For at tilgodese en større fokus på biodiversitet vil vi over tid også plante flere farverige planter og 

blomster på banen. Således tiltrækkes der flere insekter, samtidig med at vi får flere farver på 

vores ellers meget grønne bane.  

Vi vil informere om dette arbejde i de kommende nyhedsbreve, og den nye klippeplan vil være 

færdig inden generalforsamlingen. 

  

/Bestyrelsen 

 


