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Den 31. beretning for Tønder Golf Klub. 
 
I denne min sidste beretning som formand for Tønder Golfklub vil jeg redegøre for 
nogle af de mange tiltag og aktiviteter der er gennemført i 2019 og samtidig 
orientere om tiltag der er planlagt igangsat i 2020. 
 

Generalforsamling den 25. januar 2019. 
 
Generalforsamling blev afviklet i vores nye klublokale med deltagelse af ca. 100 
medlemmer. Generalforsamlingen blev afviklet på rekordtid idet der kun var 
enkelte spørgsmål til beretning og regnskab.  
Repræsentanter fra Veteranklubben havde fremsendt forslag om etablering af et 
teleslyngeanlæg i det nye klublokale. Det blev besluttet, at nedsætte et udvalg 
som skulle undersøge behovet samt udarbejde forslag til teknisk løsning og 
finansiering. 
Efterfølgende blev nedsat et udvalg bestående Nis Georg Bøgen, Jørgen L. 
Kristensen og Bent Johannsen. 
Udvalget har ikke færdiggjort sit arbejde endnu. 
 
Der var genvalg til bestyrelsen til Kjeld Hansen og Hans Jørgen Hansen samt 
nyvalg af Jan Lysgaard 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med følgende poster: 
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Udvikling i medlemstallet.  
 
Det samlede medlemstal incl. passive er steget fra 558 medlemmer pr. 31.12.18 
til 578 medlemmer pr. 31.12.19. En fremgang på 3,6%. 
Hvis man alene tager tallene for fuldtids seniormedlemmer er det en stigning på 
1,6%.  En lille stigning – men trods alt ikke en tilbagegang som der er i mange 
klubber på landsplan. 
 
Aldersammensætningen i klubben. 

 Mænd Kvinder I alt 

   7 – 12 år     2     2    4 
 13 – 18 år     5     1    6 
 19 – 24 år     4     0    4 
 25 – 39 år   25     2   27 
 40 – 59 år   83   40 123 
 60 – 69 år 129   63 192 
 70 år og derover 115   48 163 
 I alt 363 156 519 

 
I alderssammensætningen indgår ikke passive medlemmer    
 
 
Kampagnen ”Lær at spille golf gratis”. 
I alt 115 personer gjorde brug af tilbuddet i 2019 - heraf var 21 personer elever fra 
Berufliche Schule i Niebøll. 
49 personer indmeldte sig som enten fuldtidsmedlemmer eller flexmedlemmer, 
dvs. næsten 50% hvis man ikke medregner eleverne fra skolen i Niebøll. 
 
”Spil gratis kampagnen” er nødvendig for at kunne tiltrække nye medlemmer, idet 
afgang af medlemmer, hvert år ligger mellem 35 – 45 medlemmer.  
Bestyrelsen har derfor også besluttet, at videreføre kampagnen ”Lær at spille golf 
gratis” i 2020. 
 
 
Golf for kronikere. 
DGU har de sidste par år understøttet forskningsprojektet ”Golf for diabetikere” 
som er etableret med stor succes i flere klubber i Danmark  
På baggrund af erfaringer fra disse projekter har bestyrelsen besluttet, at tilbyde 
et særligt tilrettelagt forløb – ikke kun for diabetikere – men generelt for personer 
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med kroniske sygdom. 
Bestyrelsen er i dialog med Tønder Kommunes Sundhedsafdeling, 
Fritidsforvaltningen og Patientforeningerne i Tønder som alle støtter op om 
projektet. 
Projektet starter op i starten af april måned og kører indtil 31.8.2020. 
Forløbet er i bund og grund en udvidelse af klubbens nuværende tilbud om ”Spil 
gratis golf.” - og målet fra klubbens side er selvfølgelig, at vi på sigt får flere 
ordinære medlemmer. 
Derudover er klubben med til at løfte en samfundsmæssig opgave og dermed få 
positiv omtale af Tønder Golfklub og golfspillet. 
Der søges midler til projektet fra kommunen, fonde m.v. 
 
 

De sportslige resultater og spil på banen. 
 
Klubturneringer og mesterskaber. 
I 2019 har vi gennemført 11 turneringer i klubregi. Tilslutningen har været lidt 
højere end i 2018. Gennemsnitligt har der deltaget 71 spillere med 
åbningsturneringen som absolut topscorer med ikke færre end 102 deltagere. 
Også i 2019 har det været positivt at se, at en del af vores nye medlemmer har 
deltaget i klubturneringerne – en god måde at blive integreret i klublivet.  
Vi håber og tror selvfølgelig, at dette fortsætter i den kommende sæson. 
Vores åbningsturnering planlægges til søndag den 5. april – hvis ellers 
vejrguderne til den tid er med os. 
 
Der er indgået en aftale med 4Plus under Tønder Festival om, at udbyde en 
Festivalturnering tirsdag, den 25. august. Turneringen bliver annonceret af 4Plus 
på deres hjemmeside, facebook-side og i mail til festivalgæsterne.  
Klubbens medlemmer er selvfølgelig også velkommen til at deltage i turneringen. 
   
Der skal fra turneringsudvalget lyde en stor tak til alle vore turneringssponsorer og 
til dem som undervejs har hjulpet ved gennemførelsen af vores turneringer. 
 
Ud over klubturneringerne har udvalget afviklet klub- og aldersmesterskaberne. 
 
Klubmesterskaber m.m. i 2019: 
 Klubmester:   Damer: Pia Kristensen 

Herrer:   Tommy Eskebjerg 
Junior: Lasse Roth 

 Aldersmestre:.       Damer :   Ingen 
Herrer:    Ingen 
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 Midt age:            Damer:   Ingen 
                 Herrer:   Tommy Eskebjerg 

 Senior:            Damer:   Pia Kristensen 
                Herrer:   Kjeld Hansen 

 Veteran   Damer:   Kaja Vogt 
                 Herrer:   Jørgen Petersen 

 Super-veteran Damer: Bente Solgaard 
                               Herrer: Knud E. Z. Sørensen 

 Hulspil            Damer:  Ingen 
                 Herrer:   Tommy Eskebjerg 
                                Runner-up Hans Chr. Freiberg 

 Parturnering:   Hanne Brammann & Jens Chr. Hansen  – 
    Runner up Jan Petersen & Nicolai B. Petersen 

 Øst / Vest turnering blev vundet af Vest-holdet. 
 

 Hole-in-one i 2019: Jan Motzkus  den 17. maj – Hul 17 
 Bjarne Roth  den 25. maj – Hul  4 
 Jette Popp den 29. juli  – Hul  4 
 Birthe Jakobsen den 8. august – Hul 17 
 Jens Chr. Hansen den 25. oktober – Hul 17 

 Sønderjysk Mester: 
    Veteran Kaja Vogt 
    Superveteran Bente Solgaard 
 

Stort tillykke til alle  
 
Indtil videre fremgår navne på klubmestre m.fl. kun af årsberetningerne – Jeg er 
sikker på, at bestyrelsen i 2020 får tid til at udarbejde nye tavler med navne på 
alle klubmestre igennem tiderne til ophængning i ”Hall of Fame”  (mødelokalet)  
 
I 2020 er eliteholdet blevet forstærket med et par unge spillere som tidligere haft 
deres gang i klubben som juniorer/ungseniorer. 
 
Opgørelse over antal spillere på banen. 
John har udarbejdet en rapport for 2019 over antal spillere som har booket tid på 
Golfbox samt foretaget en vurdering af antal spillede runder i Klubber i Klubben 
 
Tallene viser: 
 Egne medlemmer – booket tid 10.019 runder 
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 Gæster – booket tid 1.773 runder 
 Udenlandske gæster 174 runder 
 Manuelt registreret i greenfee-bog 100 runder 

I alt registreret 12.066 runder 
  

 KIK – (skønnet) 7.860 runder 
I alt spillet runder 19.926 runder 

    ================================================ 
 
I forhold til 2018 er det en stigning på ca. 10%. 
 
Tallet ville være en del større, hvis alle spillere bookede tid i Golfbox.  
Vi har desværre konstateret, at der stadig er en del spillere som ikke booker tid 
på Golfbox og / eller ikke bekræfter tiden. 
 
Der skal derfor igen lyde en kraftig opfordring til, at man booker og bekræfter 
tiden inden man spiller ud – det er obligatorisk at booke spilletid i Tønder 
Golfklub. 
 
A-11. 
I 2019 er der solgt i alt 1.496 A11-kort i de 5 deltagende klubber. Der er spillet i 
alt 9.800 runder på de 5 baner. 
I Tønder Golfklub har vi solgt 158 A11-kort og der er registreret i alt 620 spillede 
runder i Tønder Golfklub, hvilket er næsten en fordobling i forhold til 2018. 
Tønder Golfklub har haft en indtægt på kr. 60.196 fra ordningen. 
Dvs. klubben har haft en indtægt ca. 100 kr. pr. spillet runde og 158 medlemmer 
har for 500 kr. haft muligheden for at spille på 4 andre baner. – En rigtig god 
ordning for såvel klubben som medlemmer. 
 
Ordningen fortsætter i 2020 på samme vilkår som i 2019 – dvs. 500 kr. hvis man 
køber inden den 30. april.  
  
Golfspilleren i Centrum. 
Igen i år har vi benyttet systemet ”Golfspilleren i Centrum”, hvor 176 greenfee 
spillere har besvaret de tilsendte spørgsmål, hvilket giver en besvarelsesprocent 
på 23%. Dette er en anelse højere end sidste år, men vi har også haft en del flere 
greenfee spillere i år.  
Vi kan se, at ambassadør scoren for greenfee spillere i 2019 er faldet en anelse i 
forhold til 2018, hvor vore gæster især rater vores fairways lavere i forhold til 
tidligere. Vores klubhus får til gengæld topkarakter. 



7 
 

Vi oplever stadig en stor tilfredshed hos vore egne medlemmer, hvor rigtig mange 
igen har besvaret vores skemaer. Vi oplever en stor tilfredshed med klubben, og 
især kan vi se, at medlemmerne sætter pris på Greenkeeper stabens og 
baneudvalgets store fokus på hurtigere greens.  
Vi siger tak for alle de gode kommentarer, som vi har taget til efterretning i 
bestyrelsen.  
 
Regel- og handicapudvalget. 
I 2019 trådte de nye golfregler i kraft, og det har set ud til, at vore medlemmer 
stort set ikke har haft problemer med fortolkningen af dem, hvilket er meget 
glædeligt. I samarbejde med baneudvalget er der blevet sat nye pæle op i forhold 
til de nye golfregler, hvilket har været med til at gøre straf-områderne mere 
tydelige for både green-fee gæster og medlemmer.  

 

Der er også blevet foretaget en ny rating af banen, som vi i udvalget fornemmer er 
blevet taget rigtig godt imod. Den er baseret på indberetning af scorekort til 
golfbox over de seneste 2 år, så den er baseret på et solidt statistisk grundlag.  

Udvalget planlægger et nyt informationsmøde i marts 2020 for lige at få 
genopfrisket reglerne, og samtidig vil vi informere om de kommende nye handicap 
regler, der træder i kraft 1. januar 2021. Igen vil vi få turneringsdommeren Nicolai 
Madsen fra DGU til at informere om reglerne på en meget pædagogisk og 
letforståelig måde. 

 

Banen: 
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I 2019 har der været flere artikler om Tønder Golfklub i Golfbladet som beskriver 
vores flotte bane og faciliteter meget rammende:   
 

Tønder Golf klub har lige fejret sit 30 års jubilæum med et nybygget klubhus, renoveret 

greenfee rum og sekretariat. 

Dertil skal lægges en hel nyanlagt solterrasse i forbindelse med klubhuset og den nye 

puttinggreen og indspilsområde. Her kan medlemmer og gæster mødes og varme op inden 

en spændende golfrunde på en golfbane præget af det unikke marsklandskab, hvor der er 

højt til himlen og en frisk vind fra vest. Talrige kanaler gør banen spændende for både 

højhandicappede samt lavhandicappede, hvor du virkelig skal kende dine længder 

samtidig med, at vinden kan være en vigtig med- og modspiller.  

Greenkeeper staben har i år ydet en ekstra indsats for at greens er hurtigere end tidligere, 

ligesom bunkers har fået et betydeligt løft. Gennem systematisk drænings- og 

vandingsarbejde er banen nu særdeles spilbare både i meget våde perioder som i evt. 

tørkeperioder. Du kan derfor se frem til en spændende golfrunde og samtidig nyde banens 

vilde dyre- og fugleliv, præget af vadehavets mange reservater for truede dyrearter. 

Efter golfrunden kan man nyde en øl/vin eller vand i de meget hyggelige klublokaler med 

udsyn over banen eller på den dejlige solterrasse. Ved grupper eller større selskaber 

tilbyder klubben at være behjælpelig med at arrangere mad efter en golfrunde og sørger for 

opdækning i klublokalet, så alt er klar til hyggelig samvær efter matchen.  

Jeg kan som formand selvfølgelig fuldt ud tilslutte mig ovenstående beskrivelse af 
banen som vi bør benytte ved markedsføring af banen i 2020. 
 
Konkret om banen kan vi sige, at det var et meget tørt forår og en meget våd 
sensommer og efterår – men banen har faktisk klaret disse lidt ekstreme 
vejrforhold fint. Vi har således kun haft et par dage hvor banen har været lukket 
p.g.a. regn.  
 
Baneudvalget har en klar forventning om at banen kommer til stå endnu bedre i 
2020. 
 
I foråret 2020 igangsætter vi renovering af vandingsanlægget, hvor den 
eksisterende vandboring i skoven ved hul 11 bliver koblet på anlægget således, at 
vi har kapacitet til vanding af alle greens, forgreens og tee-steder og på sigt også 
til vanding af fairways. 
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Til finansiering af første fase er overført kr. 138.992 til budget 2020 som svarer til 
den momskompensation vi fik fra SKAT i december måned. 
Momskompensationen har vi fået på baggrund, af de mange donationer på 200 
kr. som klubbens medlemmer indbetalte i 2018. 
Bestyrelsen overvejer, om man i 2020 igen, skal anmode medlemmerne om 
donation, for at opnå momskompensation for 2020. 
 
Vores nye vintergreens har ikke i topkvalitet endnu – men de ser ud til at fungere, 
der bliver igen og igen lavet høje scores. 
Vi forventer at vintergreens bliver væsentlig bedre næste år. 
 
 

Personale. 
I 2019 har der været besparelser på lønbudgettet til banepersonalet p.g.a. 
ubesatte stillinger. 
 
I 2020 er der budgetteret med: 
 1 chefgreenkeeper, fuld tid, hele året  
 1 smed/medhjælper, fuld tid, hele året  
 1 medhjælper, fuld tid i 8 måneder 
 2 medhjælpere, 25 timer i 8 måneder 

 Og Theodor ;-) 
 
Derudover er der budgetteret med 
 Træner, 30 timer om ugen i 5 måneder 
 Klubsekretær, 7,8 timer om ugen, hele året 
 Rengøring, 7 timer om ugen, hele året 
 Kontormedarbejder, 15 timer om ugen i 10 måneder.  *) 

 
*) Stillingen som kontormedarbejder er ikke besat. Den nye bestyrelse vurderer,  
om der er behov for at besætte stillingen.  
 
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til hele personalet for den indsats de har 
ydet i 2019. 
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Markedsføring og webudvalg / Facebook. 
 
I 2019 har vi kørt annoncekampagner i Golfbladet, hvor vi annoncerede med 
green-fee til 175 kr.  
Samtidig med annoncerne var der artikler i bladet om Tønder Golfklub som gav en 
fin beskrivelse af bane og faciliteter. 
I bestyrelsen mener vi at annoncering i aviser og blade er et vigtigt redskab til at 
udbrede kendskabet til Tønder Golfklub. 
Et andet medie er annoncering på klubbens officielle Facebook-side. Her skal vi 
være mere aktive i 2020 og annoncere målrettet mod golfspillere i både Danmark 
og Nordtyskland. 
 
 

Klubhus.  
 
Bestyrelsen besluttede i efteråret, at igangsætte følgende arbejder::   
 Ny bygning  

Som skal indeholde parkeringsplads til 8 buggy-biler, overdækket plads til 
rengøring og vask af medlemmers golfudstyr, et depotrum og cykelparkering.  

 Renovering af gammelt stuehus 
Murværk på det gamle stuehus sandblæses, ny pudses og vandskures. 
Vinduer i omklædningsrum udskiftes med nye plasticvinduer og facedøren 
udskiftes. 

 Renovering af omklædningsrum og bad 
Vægge i omklædningsrum vandskures, der opsættes Troltekt plader i loftet med 
nye LED-lamper. 

 
Når disse arbejder er udført råder klubben over gennemrenoveret klubhus med 
tidssvarende faciliteter. 
 
Ubudne gæster. 
Natten til den 24. april havde vi indbrud i klubhuset. Det gik hårdt ud over nogle af 
vores automater samt vores boks som de forsøgte at brække op. 
Skaderne blev dækket af vores forsikring – minus fradrag af selvrisiko - idet det 
kunne konstateres, at lokalerne var forsvarligt aflåst. 
 
Jeg vil jeg gerne her pointere, at der er vigtigt, at lokalerne er aflåst om atten. Er 
du i tvivl om du er den sidste på banen – så lås dørene. 
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Økonomi  
 
Klubbens økonomi har det godt. Vi kommer ud af 2019 med et forholdsmæssigt 
stort overskud som Peter vil redegøre nærmere for under punktet godkendelse af 
regnskab. 
 
Driftsoverskud for 2019 overføres til budget 2020 til finansiering af ovennævnte 
arbejder. 
 
Sponsorudvalget. 
Vi ved at der er rift om virksomheder og forretningers sponsorbidrag. 
Nogle af de ”Store” foreninger har nærmest støvsuget markedet – derfor er det 
særdeles flot at vores sponsorudvalg har været i stand til at skaffe 
sponsorindtægter i år på kr. 266.000, hvilket er kr. 61.000 mere end budgetteret. 
 
Der skal lyde en stor tak til vore sponsorer som udgør en vigtigt del af klubbens 
økonomi. 
 

D-udvalg – vores tyske medlemmer 
 
Tønder Golfklub ligger ca. 4 km fra den dansk / tyske grænse.  
Området ned til Leck og Niebøll er derfor et naturligt og vigtigt opland for Tønder 
Golfklub til at hverve nye medlemmer. 
 
I dag er der i Golfbox registreret 123 personer ud af 578, der har bopæI i Tyskland 
svarende til 21%. 
 
Udvalget har været særdeles aktivt i arbejdet med, at hverve nye medlemmer i 
samarbejde med begynderudvalget og har endvidere skaffet et antal tyske 
sponsorer til klubben. 
 
Manfred Hansen er formand og kontaktperson for D-udvalget. 
 
 

Klubber i klubben 
 
Vores ”Klubber i klubben” er omdrejningspunkt om det gode klubliv, hvor der er 
plads til alle.  
Det fremhæver jeg altid når jeg snakker med potentielle nye medlemmer, andre 
klubber eller er til møde med Tønder Kommunes, Sundhedsafdeling. 
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I Tønder Golfklub er det ikke kun golfspillet der tæller – men lige så meget det 
sociale fælleskab der foregår i KIK. 
 
Det er et af vores stærkeste kort, som vi skal pleje og holde fast i. 
 
Stor tak til bestyrelserne i KIK for det arbejde de udfører. 
 
 

De frivillige og alle udvalg: 
 
Tønder Golfklub er beriget med, at vi har rigtig mange frivillige som yder en 
kæmpeindsats i klubben. Det være sig i bestyrelsen, i alle de mange udvalg der er 
nedsat, i den store kreds af frivillige som hjælper til på banen, på kontoret og dem 
som med krum hals og godt humør renoverer på vores klubhus. 
 
Jeg vil ikke sætte navne på – for der er efterhånden så mange, at jeg helt sikkert  
glemmer nogen – men der skal fra mig som formand og bestyrelsen lyde en 
kæmpe stor tak for det kæmpe arbejde der udføres.  
Jeg har sagt det før, men det at vi har så mange frivillige - som på årsbasis yder 
flere tusinde timers frivilligt arbejde – er en forudsætning for klubbens gode 
økonomi, som igen har været en forudsætning for, at vi i de senere år har kunnet 
gennemføre så mange projekter på banen og i klubhuset. 
 
Jeg fornemmer samme glæde og stolthed hos jer frivillige som jeg selv føler ved 
det vi opnået igennem de sidste år. 
 
Til sidst en tak til mine bestyrelseskollegaer for det gode samarbejde vi har haft 
igennem årene. 
 
 
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingens stillingtagen. 

 

Tidsholmvej, den 23. januar 2020. 
 
Bent Johannsen – Formand  


