
 
 
 

 

 

  Generalforsamling 2023 
 

Som meddelt i sidste nyhedsbrev afholder vi ordinær generalforsamling mandag d. 13. marts 2023 

kl. 19:00, først i Nordborg Golfklub og efterfølgende i Nordborg Golfbane ApS.  

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. 
 

Behov for nye medlemmer i bestyrelsen 
 

I forbindelse med generalforsamlingen er flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg. Og 

det ser lige nu ud til, at vi som minimum skal have valgt en ny kasserer i stedet for Marianne 

Agerley. Det er vi i gang med at arbejde på; og hvis der blandt medlemmerne er nogen, som kunne 

tænke sig at varetage dette vigtige hverv, hører vi gerne fra jer. 

Kasserer-hvervet er tidskrævende, og vi undersøger derfor også muligheder for at etablere ekstern 

og betalt støtte til nogle af kasserer opgaverne.    

 

Frivillige pengegaver til Nordborg Golfklub, momsrefusion og ny terrasse 
 

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 125.000 kr. 

til udbetaling i 2023. 

Pengegaverne bliver brugt som tilskud til en renovering af vores træterrasse. En renovering som 

allerede er igangsat. 
 

Turneringskalender 2023 

Turneringskalenderen for 2023 er nu – næsten – 100 % færdig. Den kan I finde på klubbens 

hjemmeside. Det er stadig åbent, om vi deltager i Golfens dag d. 13. Maj, og der er stadig åbne 

spørgsmål omkring afviklingen af klubmesterskabet. 

Frit spilsaftale med Sønderborg Golfklub 
 

Der er tilfredshed og stigende tilslutning til frit spilsaftalen imellem de 2 Alsiske golfklubber. Vi 

kan derfor med glæde meddele, at aftalen fortsætter i 2023.  

Som noget nyt vil nye medlemmer (tilflyttere) kunne købe fritspil fra den dag de melder sig ind i en 

af de 2 klubber. Det samme gælder for prøvemedlemmer, hvis de melder sig ind i den klub hvor de 

har været prøvemedlem. 



 
 
For nuværende medlemmer vil der fortsat være 3 års karantæne for fritspil, hvis man skifter fra 

enten Nordborg Golfklub til Sønderborg Golfklub eller omvendt. 

 

Takster for 2023 

På baggrund af den voksende inflation og de stigende energipriser har bestyrelsen besluttet at 

regulere nogle af vores takster. Greenfee takster blev sat op sidste år og forbliver uændrede i 2023. 

Men vi har set os nødsaget til at forhøje nogle af taksterne for medlemmerne. Ændrede takster er 

markeret med gult. 

Priser gældende for 2023 er: 

 

/Bestyrelsen 

 

Kontingenter 2021 2022 2023

Senior 5400 5400 5400

Indmeldelsesgebyr Fleks Basis 100 100 100

Fleksibel medlem Basis 1000 1000 1000

Fleksibel medlem Plus inkl. 3 greenfee 2100 2100 2200

Fleksibel medlem Basis tidligere Juniorer 500

Junior til og med fyldte 18. år 250 250 250

Ung til og med fyldte 29. år 2500 2500 2500

Langdistancemedlem  2600 2600 2600

Passiv medlem 400 400 400

Prøvemedlemsskab 250 250 250

Takster 2021 2022 2023

Greenfee hverdage 300 325 (EUR 45) 325

Greenfee øvrige dage 300 325 (EUR 45) 325

Greenfee 9 huller  150 175 (EUR 25) 175

Partoutkort* 1500 1500 (EUR 200) 1700

Leje af buggy (18 huller) 200 200 (EUR 27) 200

Leje af trolley (18 huller) 30 30 (EUR 5) 30

Pay and play (incl. driving range) 50 50 (EUR 7) 50

Én gæst med NGK medlem 200 (EUR 27) 200

Ugekort til 18 hulsbanen (pr. person) 700 800 (EUR 110) 800

Ugekort til Par-3 banen (hele familien) 350 500 (EUR 70) 500

Buggy årskort 2500 2500 2500

Fritspilsaftale med Sønderborg Golfklub 500 500 500

Bagrum, standard 300 300 400

Bagrum, stor 400 400 500

Rum/plads til golf carts eller scooter incl. El 700 800 1200


