Tønder Golfklub – bestyrelsesmøde nr. 6 - 2019
Bestyrelsesmøde mandag den 12. august 2019, kl. 18.00 i mødelokalet.
Fremmødte:Bent, Jan, Hans Jørgen, Hans Christian, Peter, Kjeld og Erna

Åben dagsorden:
1. Fokus på at lukke igennem.
Erna kommer med et udkast til det næste nyhedsbrev angående at lukke igennem.
Samtidig kommer bestyrelsen med en opfordring til at gå sammen i 4-bolde i stedet
for at spille to og to. Klubber i klubben skal huske at lukke andre flight igennem, da
banen ikke er lukket. Der må ikke spilles ud på hul 10, når der kommer spillere op
ad hul 9. Samtidig skal det også nævnes at læggeturf tilbage og alle skal rette
nedslagsmærker op igen.
2. Dårlig vækst af græs på fairway mv. herunder prioritering af vandingsanlæg
Bestyrelsen er enige om at prioritere renovering og udvidelse af vandingsanlægget i
2020.Bestyrelsen har en forespørgsel hos kommunen om at lave en ny boring i
nærheden af maskinhallen, så vi får det antal kubikmeter, som klubben har behov
for. Momspengene, der kommer til udbetaling i slutningen af året, bruges til
renovering af vandingsanlæg på greens og forgreens. Eventuelt overskud i 2019
hensættes til renovering af vandingsanlæg og vanding af de mest udsatte fairways.
Det skal undersøges, om man evt. kan søge fonde om penge til støtte til etablering
af fairway vandingsanlæg.
3. Momsrefusion for 2019
Vi kender stadig ikke beløbet for momsrefusion for regnskabsår 2018.Bestyrelsen
vil ikke søge om refusion for 2019, da vi ikke har et stort beløb at kunne søge
refusion for i år.
4. Klubhuset
Bestyrelsen vil ikke åbne op for at leje klublokalerne til private fester. Der er stadig
mulighed for at låne klubhuset til golf relaterede aktiviteter.
5. Gennemgang af Golfspilleren i Centrum
Erna gennemgik de foreløbige resultater for Golfspilleren i Centrum for både
gæster, medlemmer og nye medlemmer. Generelt kan siges, at banen får en positiv
rating af gæster, og ligesom modtagelsen af greenfee gæster og klubhuset får gode
anmeldelser. Greenfee gæster kan have svært ved at finde rundt på banen. Vore
egne medemmer er stadig meget positive overfor klubben og bestyrelsens arbejde.
Tusind tak for det.
6. Ophævelse af karantæne

Et bestyrelsesmedlem ønskede en drøftelse af, om den af en tidligere bestyrelse
meddelte karantæne mod Niels Kyed skal opretholdes.
På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at der ses bort fra karantænen og Niels
Kyed kan igen spille på banen på samme vilkår som andre greenfee spillere.
Karantænen er dermed ophævet med dags varsel.

1. Gennemgang af To-do-liste.
På hvert bestyrelsesmøde bedes den ansvarlige for et punkt på To-do listen give en
kort status over projektet.
2. Input fra Regel- og handicapudvalget
DGU udskyder indførelsen af nye handicap system til 2021.
For juniorer skal drengene spille fra rød tee med gul herre handicap og pigerne fra rød
tee med dame rød handicap.
3. Obligatoriske punkter jfr. Bestyrelsens
Meddelelser fra formand og udvalg
Formand
Formanden har sendt en skrivelse til Tønder Kommune’sdirketør Keld I. Hansen
for at tilbyde, at Tønder Golf Klub kører et særligt tilrettelagt forløb for kronikere i
sæsonen 2020.
Sammenlægning af el-tavler, så vi fremover har en samlet kapacitet på 50 amp,
og så vi kan få el-energien godtgjort. Det vil betyde at vi kan få refunderet elafgiften.
Formanden laver et udkast til næste nyhedsbrev, der rundsendes snarest mulig.
Baneudvalg
Der laves en handlingsplan for 2020 for banen. Fra september tages propper
op, så greens vil da ikke være så jævne i en periode. Vintergreens begynder at
blive behandlet. Vi vender ikke banen om til den kommende vintersæson.
Eftersåning af fairways starter nu. Til næste sæson vil der blive sået vilde
blomster i rough udvalgte steder som f.eks. mellem 16 og 8, 7 og 3 og mellem
7 og 17. Der skal nu igen lægges op igen på fairways, hvor der er tørkeskader
indenfor en scorekort.
Begynderudvalg
Der kommer stadig nye nybegynder. 115 nye medlemmer er begyndt i år. Jens
stopper på tirsdag for denne sæson. Der indkaldes til et møde for alle
nybegyndere i slutningen af september.
Sponsorudvalg
Der forventes at de udestående beløb bliver betalt hurtigst muligt.
Web / kommunikation
Intet nyt.
Turneringsudvalg
Mange deltager til festival, som også skal spise med. Det er dejligt.
Medlemssituationen

Totalt 680 medlemmer heraf 450 fuldtids senior medlemmer.
4. Opfølgning på budget regnskab
Peter gennemgik regnskabet i forhold til budgettet.Indtil videre følger vi budgettet.
5. Henvendelser fra medlemmerne
Nis Georg Bøgen arbejder stadig med etablering af Teleslynge anlægget.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 7/10 kl. 18:00.

