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1) Ny 2-årig aftale for A11-samarbejdet.
Der er indgået en ny 2-årig aftale for 2019 og 2020 for greenfee-samarbejdet A11, hvor
Skærbæk Mølle Golfklub nu også er kommet med.
Aftalen omfatter herefter:
- Skærbæk Mølle Golfklub
- Varde Golfklub
- Kaj Løkke Golfklub
- Ribe Golfklub
- Tønder Golfklub
Prisen er som hidtil kr. 500,- hvis man afgiver bestilling og betaler senest den 30. april.
Efter denne dato er prisen kr. 700,Bestilling sker ved henvendelse til kontoret eller ved at indbetale kr. 500,- På Tønder Golfklubs mobile-pay nr. XXXXX med angivelse af medlemsnummer
- I Sparekassen Tønder på kto.nr. 9828-8850499641 + medlemsnummer
- I Sydbanks afdeling i Flensborg IBAN: DE96215106001000563292 BIC: SYDBK DE22
+ medlemsnummer
P.t. er der ikke indgået aftale med Holsted Golfklub for 2019.

2) Undervisning i de nye golfregler
Tirsdag, den 27. november 2018 afholdte regeludvalget
informationsmøde om de nye golfregler på dansk for ca. 130
deltagere og tirsdag, den 4. december blev mødet afviklet på tysk
for ca. 30 deltagere.
Reglerne træder i kraft den 1. januar 2019
Hvis du ikke fik et eksemplar af ”Lommeguiden til Golfreglerne
2019” med hjem eller du ikke har deltaget i informationsmødet
kan du afhente et gratis eksemplar af guiden på kontoret.
Hvis du ønsker at fordybe dig i det nye regelsætte kan du købe
”Spillerudgaven af Golfreglerne” på kontoret for kr. 25,-

3) Kampagnen ”Lær at spille golf gratis” fortsætter i 2019
Klubbens medlemstal for fuldtids
seniormedlemmer udgør pr. 1. december 2018
432 medlemmer, hvilket er 16 medlemmer mere
end forudsat ved godkendelse budgettet for 2018.
Antal flexmedlemmer er til gengæld gået tilbage
fra 73 medlemmer til 54 medlemmer.
Det samlede medlemstal incl. passive medlemmer
er gået tilbage fra 574 medlemmer til 561
medlemmer.
Set i forhold til landsgennemsnittet har vi en
fremgang på seniorsiden, hvor der på landsplan er
en lille tilbagegang.
For flexmedlemmer er forholdt modsat. Her er der
en fremgang i antal flexmedlemmer på landsplan,
hvor vi i Tønder har en forholdsvis stor
tilbagegang.
Alt i alt en tilfredsstillende udvikling. – Det havde
selvfølge været ønskeligt, at vi havde haft en
større tilgang af seniormedlemmer.
Derfor er det også bestyrelsens holdning, at vi fortsætter med ”Spil gratisordningen” i 2019.
Vi vil prøve at intensivere ordningen så vi kan få en større tilgang af seniormedlemmer i
2019.

Her har vi brug for din hjælp til promovering ordningen over for familie, venner,
kollegaer m.fl.
Erfaring viser, at den bedste markedsføring af ordningen er mund til mund metoden.
I greenfee-rummet har vi fremlagt den nye brochere for ”Spil gratis-ordningen i 2019”.
Du er velkommen til at tage det antal eksemplarer du skal bruge til omdeling.

4) Nu spilles der bridge i klubhuset i vinterhalvåret
Nogle undersøgelser siger, at når du spiller golf, så lever du 5 år længere. Hvis du
samtidig spiller bridge, så holder du også hjernen frisk i de 5 år. En større gruppe af
medlemmer af Tønder Golfklub har taget dette til sig.
Så hver onsdag formiddag kl. 9.30 i vinterhalvåret
mødes øvede bridgespillere og nogle, der gerne vil
lære at spille, til et par hyggelige timer i klublokalet.
Kaj Jakobsen giver en introduktion til spillet og
hjælper nybegynderne i gang med at spille, medens
de øvede spiller en turnering.
Alle er velkommen, både erfarne og nybegyndere, dog
vil der først blive startet et nyt begynderhold op efter
nytår. Hvis du er interesseret i at starte op, er du
velkommen til at komme forbi og se hvad der foregår.
Du kan også ringe til Kaj for at reservere en plads på
det næste begynderhold efter nytår på tlf. 4096 4808.

5) Glædelig jul og godt nytår
Bestyrelsen ønsker klubbens sponsorer og alle medlemmer en glædelig jul og et godt
nytår.

PS: Husk at reservere torsdag, den 24. januar 2019, hvor vi afholder klubbens
ordinære generalforsamling.
Venlig hilsen
Bent Johannsen
Formand

