
Indkaldelse l Bestyrelsesmøde 

8. juli 2020 kl. 17:30

Dagsorden
Deltagere:  Michael, Brian, HC, Kjeld, Jann, Hans-Jørgen, Pia

Åben dagsorden

1. Gennemgang af To-Do
Buggy hus  
Buggy huset er ved at være færdigt. Der mangler noget på lo et og lyset samt 
håndvask. Der skal et skilt op, så man kan se det er vaskeplads. Der er bes lt et skilt l 
gavlenden af huset med velkommen l Tønder Golf Klub. Alt forventes færdig l 
e eråret. Lige så snart buggyhuset er færdigt, nedlægges byggeudvalget og genoptages
først, når der er brug for yderligere renovering. 

2. Regel og handicapudvalg
Vandstråle regel spørgsmål
Der er kommet svar fra DGU, at der ikke er fridrop fra vandstrålen fra vandingsanlæg.  
Vandingsmaskinen og vandslangen er at betragte som en ikke flytbar forhindring. Der 
er sendt nye lokalregler med nyhedsbrevet.
Ny regel om out of bounds på hul 16 godkendt og Erna sender det l DGU.

Obligatoriske punkter på dagsordenen.

1. Punkter fra formanden. 
 Dona oner medlemmer 

Der ser rig g godt ud med donatorer og det er vi rig gt glade for. 
 Huller ved driverrange

Der er endnu ikke gjort noget ved hullerne ved de to første må er på driverrangen, 
Brian tager det med Jens.

 Uge 29 
Vi er pt. 800 greenfee gæster der kommer i uge 29, det kan virkelig give klubben et 
mundtligt markedsføringsboost 😊 Der er mange hjælpere og det er vi rig g glade 
for, da det viser de vil klubben det godt. Der har ikke været nogen sure miner over 



at KIK og medlemmer kun kan spille med start fra hul 1 e er kl. 15:00 og det er 
rig g dejligt.

 Materiale l nyhedsbrev.
Formanden vil gerne bede alle udvalg i bestyrelsen, om at komme med hver sit 
færdigskrevne indlæg l hvert nyhedsbrev. 

 Husudvalg
Birthe ønsker ikke at fortsæ e som formand for husudvalg næste år og det 
respekterer vi selvfølgelig. Der har pga. COVID-19 ikke været brug for husudvalget i 
samme omfang som der normalt har været. Birthe ønsker dog fortsat at hjælpe som
frivillig blandt andet på kontoret. Vi kontakter de som hører ind under udvalget og 
hører om de har et bud på en ny formand.

 T-shirts i shoppen, på bes lling.
Kunne det være en idé at sælge samme type bluser som eliteholdets i shoppen, dog
ikke de samme farver, men samme mærke og med samme Tønder Golf Klub mærke
på? Hans-Jørgen undersøger de e og en evt. pris. 
Det kunne også være en idé l klub og aldersmestre i stedet for de andre fra 
sport24.

 Flexjobber i prak k
Vi har fået en henvendelse fra jobcenteret om vi kunne tage en flexjobber inden for 
rengøring i prak k i 4 uger. Det har vi takket ja l, da vi ikke skal betale l 
vedkommende. 

 Tider holdtræning
Der har været henvendelser om at medlemmer ikke kan finde ud af hvad klokkeslæt
træningen finder sted. Der re es i teksten så det bliver tydeligere. Kjeld sørger for 
de e.

2. Punkter fra Baneudvalg
 Køb og salg af maskiner

Der er blevet solgt nogle maskiner som vi ikke længere havde brug for. Der er købt 
nye maskiner, for at kunne følge de opgaver der skal laves fremadre et.

 Banebudget 2021
Der er udarbejdet en for banepleje for 2020 og 2021, de e gør at der er mere styr 
på hvad der er planen for banen. 
Der skal investeres i ”en lille vander” mere, i stedet for fairway vandere lige pt. 
De e er betydelig billigere plan og vil give en besparelse som kan bruges på 
maskiner i stedet for. Der skal hensæ es penge de næste 3-4 år l fairwayvanding.

 E erskolen Sine
Vi har lavet en a ale med e erskolen Sine i Løgumkloster, som har kon ngent fra 
August l juli i stedet for fra januar – december, da det følger et skoleår. Det drejer 
sig om ca. 18-20 elever. De startet medio august og de har et par star der rsdag 
formiddag. De har deres egen trackman med. 



 Driverrange
Der skal gøres noget nu, for at undgå alle de bolde der ryger over på P-pladsen og 
på par 3 banen. Der skal monteres skinner ved må erne, sådan at må erne kun 
kan vende væk fra par 3 banen. Hans-Jørgen er tovholder på de e. Der skal 
yderligere pointeres ved begyndertræning, at der skal råbes FORE.

3. Punkter fra Begynderudvalg
 Forslag l hall of Fame

Keld har været i Brande Gol lub og set en anderledes udgave at have hall of Fame 
på. Det ser meget godt ud, men der blev beslu et at den elektroniske udgave også 
er super fin og nem at opdatere, derfor bliver det den måde vi fremadre et holder 
Hall of Fame på.

 Der er lige startet 40 nye, der kommer stadig flere som vil starte hvilket er super 
dejligt. Vi har i år rig g mange unge mennesker der starter, hvilket er rig g dejligt.

4. Punkter fra Sponsorudvalg
 Intet nyt.

5. Punkter fra Turneringsudvalg
 D-Tour

Der kommer 73 spillere lmeldt og vi har fået de hjælpere der er brug for. Det er 
dejligt at det er forskellige medlemmer der melder sig. Vi har selv 3 deltagere med i 
turneringen. Alt er klar l at modtage dem. Alle klubber i Danmark er forpligtet l at
a olde en Danmarks tour, en gang inden for en 3-årig periode.

6. Punkter fra Webudvalg
 Sponsorer på hjemmesiden kravspecifika on.

Hvilke krav har sponsorerne i forhold l hjemmesiden? Det vil være rart for 
webudvalget at have retningslinjer også i forhold l infoskærm og a oldte 
turneringer. Vi blev enige om at måden det står på nu, er en god alterna v måde at 
vise vores sponsorer, dog kommer der et bedre billede.

7. Medlemssitua on
 Status på medlemssiden er, at vi pt. er 602 medlemmer. 

8. Opfølgning på Budget/regnskab
           ●      Fremlæggelse af budget 
                Det begynder at se fornu igt ud. Vi er lidt bagud på greenfee, men det forventer vi 
at hente i uge 29. Yderligere er vi bagud på salg i automaterne, de e forventer vi også at 



hente i uge 29. Der vil komme udgi er l vanding som endnu ikke figurerer i regnskabet. Der
har været nogle investeringer af nye maskiner, som gør at vores afskrivninger er blevet 
større. De e er uundgåeligt, da der ved daglig dri  slides på maskinerne.

9. Henvendelser fra medlemmer
 Flytning af herre tee hul 10 – Jes Jepsen

Der blev diskuteret for og imod det at rykke herre tee 20-25 meter bagud. Resultat 
blev at det vil blive for farligt i forhold l greenen på hul 9. Der vil i et sådant lfælde 
skulle opsæ es et hegn for at sikre de som går på greenen og det mener vi ikke vil 
pynte på banen. Derfor er de e nedstemt.

 Bent A sko kunne være interesseret i en a ale omkring salg golfsko/evt. sponsorat og
medlemskab iflg. Anne-Marie Dreyer
Ifølge Anne-Marie har Bent virket interesseret i evt. at sælge sneakers i klubben, 
eventuelt blive medlem eller sponsor. Jann vil undersøge, hvad der kan komme ud af 
det.

 Et medlem/sponsor har spurgt om indkøb af grus og sand har været i udbud, eller 
hvordan vi gør.
Vi handler der hvor det er billigst og vi bruger selvfølgelig vores sponsorer. 

 Specifika on af veje og s er. – Inger Sloth
Inger kunne godt tænke sig, at der kom en præcision af denne regel, da det kan være 
svært at se hvad der er s er og veje. 
Bestyrelsen mener at det står meget godt beskrevet i de nye lokalregler. Er man i tvivl
spørger man sin markør.

10.   Evt.

Nyt bestyrelsesmøde:  26 august kl. 17:30


