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COVID 19 STATUS  

Så kom udmeldingen om stille genåbning af Danmark. Da de åbner for daginstitutioner 

og skoler for små årgange, har vi vurderet at vi godt kan åbne toiletter, men HUSK AT 

VASKE HÆNDER        

Der er også blevet åbnet for at der kan stå 6 personer på driverrangen ad gangen, da 

der gerne må samles 10 personer med god afstand.  

Vi er startet op med 4-flights igen, men med 12 minutter mellem hver flight, for at undgå 

kø. Men samtidig vil vi opfordre til, at I sørger for at holde spillet flydende. LUK IGENNEM 

HVIS DU/I ER LANGSOMMERE eller som DGU foreskriver saml din bold op og gå videre til 

næste hul, så der ikke skabes kø. 

Der er besluttet fra regeringens side at grænserne vil være lukket frem til 10 maj, hvilket 

betyder at alle vores tyske medlemmer ikke kan benytte banen. Dette er vi selvfølgelig 

meget kede af, men kan desværre intet stille op. Vi håber det måske kan ske før. Vi 

glæder os til at se dem i klubben igen. 

Der er sat dispenser op på range, ligesom der vil blive sat dispenser op i buggyskur, så 

snart byggeriets fremdrift tillader dette. Det er ens eget ansvar at afspritte de ting man 

bruger INDEN ibrugtagning, således er det op til brugeren at afspritte inden brug og IKKE 

efter brug!! 

Der vil i den kommende tid komme en del oplysninger, efterhånden som Regeringen 

lægger op til større forsamlinger. Dette kan være med til at åbne op for klubhuset, klubber 

i klubben, turneringer, nybegyndere osv.  Vi følger de nye udviklinger og kommer med nyt 

så snart der er noget. Så derfor, følg med på hjemmesiden og Facebook hvor alle 

opdateringer finder sted.  

Vi håber at COVID-19 krisen snart er over og vi igen kan komme i klubhuset og være 

sociale.  

VIL DU HJÆLPE KLUBBEN MED AT FÅ TILBAGEBETALT MOMS FOR 2021 

Betingelse for at komme i betragtning ved udlodning af puljen er, at mindst 101 personer / 

virksomheder donerer 200 kr. til Tønder Golfklub. 



Det donerede beløb er fuldt fradragsberettiget for den enkelte bidragsyder. 

Vi vurderer, at Tønder Golfklub vil kunne få tilbagebetalt ca. kr. 120.000 for regnskabsåret 

2020 såfremt vi modtager donation fra mindst 101 personer. Beløbet er øremærket til 

renovering af vores P-plads, som virkelig trængte til et løft.  

P-pladsen blev renoveret før og efter den tid klubben var lukket pga. covid-19 – og har 

virkelig givet klubben et løft. 

 

Hvis du synes, at det er en god ide som du gerne vil støtte, skal du indbetale kr. 200,00 i 

Sparekassen Tønder – konto.nr. 9828-8850499641, eller MobilePay 85818, hvor du oplyser 

navn, cpr.nr. og adresse. 

For vores tyske medlemmer: Sydbank Flensburg.  

Kontonr. 1000563292.  

Iban nr. DE96215106001000563292   

Bankleitzahl 21510600   

Bic Adr.: SYBK DE22 

Indbetaling skal være foretaget senest den 15. september 2020 

Cpr.nr. skal oplyses så klubben kan indberette donationen til Skat, hvorved du får 

skattemæssigt fradrag for beløbet. Vores tyske medlemmer kan også donere penge – 

men vil ikke kunne få skattemæssigt fradrag. Vores tyske medlemmer skal oplyse navn og 

adresse ved indbetaling.  

Såfremt vi ikke opnår 101 donationer – og dermed ikke kan godkendes som 

gavemodtager af Skat – vil vi tilbagebetale de indbetalte beløb til de enkelte 

bidragydere. 



MEDLEMMER 

Vi har fået 32 nye medlemmer og der skal lyde et stort velkommen til Tønder Golfklub. Vi 

håber I vil finde jer til rette i klubben og i skal være hjertelig velkommen til at deltage i de 

forskellige klubber i klubben, klubturneringer samt regionsgolf, senior/veteran golf og 

Elitegolf. Jo flere jo bedre       

I kan følge nyheder på Facebook i gruppen ”Tønder Golf klub medlemmer” samt på vores 

hjemmeside www.tondergolfklub.dk  

KONTINGENT 

Grundet covid-19 har vi valgt at udskyde 2 rate af kontingentet en måned. Så 2 rate 

kommer til betaling 1. juli. 

INFO TIL BUDGET 

Grundet COVID-19 forventer vi, at vi i år kommer ud med et underskud på bundlinjen. 

Dette er dog ikke usædvanligt taget i betragtning af, at mange andre foreninger og 

virksomheder også kommer ud med et underskud. Årsagen til underskuddet er mistet salg 

af drikkevarer, mistede indtægter til turneringer, mistede sponsorer, mistede nybegyndere 

og færre greenfee indtægter. Vi har valgt at forsætte med det budget der er lagt og 

tage det underskud der kommer med oprejst pande, for ikke at miste den høje standard 

vores bane/klub har fået. Vi ser positivt på fremtiden. 

BESTYRELSEN 

Peter Olsen har af personlige årsager valgt at træde ud af bestyrelsen, hvilket er ærgerligt 

men respekteret. Vi vil gerne sige mange tak for den store indsats, han har ydet for Tønder 

Golf Klub samt i bestyrelsen.  

Vi har i bestyrelsen valgt at rådføre os med DGU’s rådgivere og juridiske afdeling for at 

være sikker på at vores beslutning om ny kasserer var juridisk korrekt. Så derfor har vi 

I henhold til gældende bestemmelser, valgt at konstituere os med Pia Kristensen som kasserer 

frem til den næste generalforsamling i januar 2021.Peter Olsen er udtrådt af bestyrelsen og 

når vi kigger på den tilbageværende bestyrelses ansvarsområder og kompetencer finder 

bestyrelsen, at Pia Kristensen vil være den best egnede kandidat til at bestride denne 

funktion frem til generalforsamlingen. Vi ændrer i den forbindelse bestyrelsens 

forretningsorden, således at alle økonomiske dispositioner skal godkendes i FU (Formand, 

Næstformand og klubsekretær). Erstatning for Pia Kristensen som formand for 

webudvalget er Michael Andersen valgt, han bestrider posten frem til næste 

generalforsamling i januar 2021. 

GOLF FOR KRONIKERE 

På grund af covid-19 har vi ikke kunnet starte forløbet op. Det er en rigtig skam da det 

hele var forberedt og vi var klar til at modtage dem. Vi ser os nok desværre nødsaget til at 

http://www.tondergolfklub.dk/


udskyde forløbet til 2021, da vi ikke tør tage nogen unødige chancer over for denne 

gruppe. 

A-11 MEDLEMSKAB 

HUSK - A11-medlemskab til 500 kr. skal bestilles senest den 30. april – herefter er prisen 700 

kr.  

 

 

 

TRÆNER 

Det skal lige nævnes at Træner Jens Chr. Hansen starten den 4. maj hvorfor der er åben 

for tidsbestilling til træningslektion i Golfbox ”under bane vælges træner” Det er gratis at 

benytte vores træner, så gør endelig brug af det.  

BANEN 

Der vil i nærmeste fremtid sættes net op i på rangen over mod par 3 banen. Status er at 

fundamenter er støbt hertil! Der er lagt dræn Omkring green på hul 16. Der fridroppes hvis 

du lander på kunstgræsset. 

Der vil blive udført dræn omkring greenen på hul 8 i indeværende sæson. 

Greens ruller på nuværende mellem 8,8-9,2 målt fredag d. 17-04-20. Det vil sige at 

målsætningen for greenspeed stort set er opnået. Vi vil dog stadig arbejde på hurtige 

Greens, og vil når temperaturen egner sig hertil minimere klippehøjden yderligere!              

Fliser foran nyt buggyskur og vaskeplads færdiggøres i løbet af de næste to uger - således 

forventes denne at kunne tages i brug så snart covid-19 situationen tillader dette. 

MATCH –  MAD OG MODE 

Tirsdagspigernes turnering match-mad og mode, som skulle have været afholdt 5 maj, er 

aflyst på grund af covid-19 restriktioner.  

PAR CUP OG HERRE/DAME HULSPIL 

 

Sidste frist for tilmelding til PARTURNERINGEN 

og HULSPILSMESTERSKABERNE er den 30. april 

2020 kl. 12:00.  



 
PARTURNERINGEN: 
En gennemgående makkerturnering, som spilles over hele sæsonen, i et anderledes 

spilformat end du sikkert er vant til. Turneringen spilles som en Greensome. Her slår 

begge spillere slår ud på hvert hul, og parret vælger det bedste drive at spille videre 

med. Herrespillere spiller fra gul tee, damespillere fra rød tee.  

Hvis man er syg eller skadet, må man indkalde en reserve, som spiller kampene, indtil 

den oprindelige spiller er klar igen. Reserven må ikke have deltaget i turneringen 

samme år.  

Alle golfspillere i Tønder Golf Klub med max spillehandicap på 36 kan tilmelde sig. 

Tilmelding foregår i Golfbox (findes under klubturnering => under marts), hvor du også 

finder yderligere oplysninger om turneringen.  

Prisen for deltagelse er 150 kr. pr. par.  

Der er præmier til de 2 bedste par: 2 x 600 kr. og 2 x 400 kr. De tabende semifinalistpar 

spiller om 2 x 200 kr.  

Turneringsleder er Kjeld Hansen 28 83 70 50.  

HULSPILSMESTERSKABERNE  
En gennemgående hulspils turnering, som spilles fra scratch dvs. uden handicap. 

Turneringen afvikles både for herrer og damer. Tilmelding foregår i Golfbox (findes 

under klubturnering => under marts), hvor du også finder yderligere oplysninger om 

turneringen. Det er gratis at deltage i turneringen. Turneringsleder er Kjeld Hansen 28 

83 70 50. 

FRA FORMANDEN 

Jeg vil gerne takke vores ansatte for det store arbejde der er gjort for at vores bane står så 

flot som den gør, og John for at styre administrationen på kontoret perfekt. Og ikke mindst 

til vores frivillige ildsjæle der gør et kæmpe arbejde for Tønder Golf Klub. 


