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Velkommen til generalforsamling i Tønder Golf Klub den 4. februar 2021 
 
Jeg har fået hvervet overdraget fra Brian, og vil hermed aflægge den 32. beretning for Tønder Golf 

Klub. 

 
Sidste års generalforsamling blev afholdt d.23.01.2020 uden de store armbevægelser. Der var ca. 

100 deltagere. Bent Johannsen trådte af som formand og Brian Kristensen blev valgt som ny 

formand. Der var genvalg til bestyrelsen til HC Freiberg og Peter Olsen samt nyvalg af Pia 

Kristensen. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med følgende poster: 
Funktion: Valgt blev: 

Formand        Brian Kristensen 

Næstformand Hans Christian Freiberg 

Kasserer Peter Olsen 

Sekretær Pia Kristensen 

Formand for sponsorudvalg Jan Lysgaard 

Formand for begynderudvalg Kjeld Hansen 

Formand for turneringsudvalg Hans Jørgen Hansen 

Formand for webudvalg Pia Kristensen 

Formand for baneudvalg Hans Christian Freiberg 

Suppleant til bestyrelsen Michael Andersen 

Suppleant til bestyrelsen Tage Ebbesen 

 

Og udvalgene således: 

Formand Byggeudvalg Bent Johannsen 

Formand Regel og handicap udvalg Erna Hvedemose 

Formand D- udvalg Manfred Hansen 

Formand Husudvalg Birthe Jakobsen 

Revisor Ingolf Bossen 

Revisor suppleant Carl Peter Thiedemann 

 

 

 

 

 

 

 



Begivenheder 
Meget er hændt i 2020.  

 

Vi fik en nedlukning af Danmark, da sæsonen for alvor skulle skydes i gang. Dette gav os i 

bestyrelsen en del udfordringer, og vi frygtede at året ville blive vældig udfordrende på 

økonomien. 

 

Herunder var der forsamlingsforbud, klubmatcher der desværre måtte aflyses eller afholdes på 

anden vis end sædvanlig, og KIK måtte tilpasse sig de restriktioner, der nu var gældende. 

 

I bestyrelses besluttede vi, at vi ville følge budgettet på udgiftssiden, og så måtte vi være 

forberedte på, at resultatet ville være negativt ift. de foregående år. 

 

Vi ville ikke risikere, at smide alt det arbejde, der var blevet lagt i banen og klubbens udvikling de 

seneste år væk, for at få et enkelt år med røde tal. 

 

Til alt held gik det noget anderledes end frygtet i golfbranchen, og golfspillerne har trods diverse 

omstillinger, været flittigt i gang i TGK, hvilket har givet en væsentlig større indtægt end forventet, 

men mere herom under regnskabsgennemgangen. 

 

Nyanlæg  
Vi lagde 2020 ud med at anlægge en ny P-plads. Vi havde en del planer heromkring, men 

økonomien og Covid-19 gjorde, at vi måtte tænke alternativt. Med hjælp fra vores frivillige og 

vores personale, fik vi P-pladsen op at stå. Hele projektet beløb sig i ca. 252.000 kr. inkl. moms. 

 
Dette er langt under halv pris af, hvad det ville have kostet, hvis vi havde valgt at få et firma til at 

udføre opgaven. Vi havde budgetteret med 250.000 kr. ekskl. belysning, beplantning af volden, 

samt vand til boldvasker, men endte i stedet med at få det hele lavet for 252.000 kr., inkl. 

belysning, beplantning og vand til boldvasker. 

 
Dernæst fik vi opført nyt buggyhus med indbygget vaskeplads og cykelskur, og fik efterfølgende 

renoveret facaden på det gamle klubhus. Der var afsat 120.000 kr. til renoveringen af facaden og 

knap 84.000 kr. til buggyhuset, hvilket ikke rakte helt. Så her overskred vi budgettet med ca. 

35.000 kr. 

 
Det skal dog nævnes, at der i det første plan for buggyhuset, ikke var budgetteret med støbte 

gulve samt belægning rundt om byggyhuset, i det omfang som vi valgte. I sidste ende en god 

beslutning, der gør at vi nu har et færdigt og virkelig flot buggyhus. 

 

Også her har de frivillige ydet en helt ualmindeligt stor indsats, og kun takket være dem, har det 

kunne lade sig gøre at få opført bygningen. 



 
Slutteligt er vi gået i gang med renovering af værkstedet i slutningen af 2020 og som der bliver lagt 

sidste hånd på, her i vinter. Dette for at der kan opsættes en lift, der skal gøre arbejdet med 

reparation og vedligehold mere sikkert, ergonomisk og effektivt. 

 

Tilbage til Covid-19 situationen 
Selvfølgelig var det ikke gjort med ovenstående, for Covid-19 spændte ben for en del aktiviteter i 

2020. Blandt andet vores 4plus aftale i forbindelse med Tønder festival og vores planlagte opstart 

af kronikker golf. Et par sponsorer hoppede fra ved turneringer, men ikke desto mindre, blev der 

heldigvis åbnet op i maj, så vi kunne komme til at spille noget golf sammen igen. 

 
Vi afholdt vores 30-årige jubilæumsuge i uge 29 med næsten 1100 gæster, som efterfølgende har 

givet vores bane stor ros. Dette har da også efterfølgende kunnet ses på antallet greenfee gæster, 

der har besøgt vores bane. Vi tjente omkring 100.000 kr. på denne uge. 

 
Der har også været rigtig mange overnattende gæster, som har rost vores faciliteter og den service 

de har fået. Stor tak til John for at have stået til rådighed for dem, på næsten alle tider af døgnet. 

 
Der er i 2020 lavet en ny 2- årig aftale om A11 kortet. Næste år koster A11 kortet 600 kr. frem til 

30.04.21 og herefter 700 kr. I 2022 koster det 700 kr. uanset hvornår det købes. 

 
Vi havde i maj et frafald i bestyrelsen (Peter Olsen) og i hans sted trådte Michael Andersen ind.  

Da han træder ind på Peters valgperiode, er han ikke på valg i år.  

Da Michael via sit job ikke måtte fungere som kasserer, blev Pia konstitueret kasserer frem til 

næste GF. 

 

Udvikling i medlemstallet  
Vi har i 2020 haft en væsentlig fremgang af medlemmer, den nøjagtige sammensætning kan ses 

under regnskabet.  

 
At vi har fået en del flere medlemmer, herunder også en god portion fra Toftlund, gør at vores 

indtægter er væsentlig højere end budgetteret, og dette har gjort at vi har haft et større råderum 

at kunne investere for i 2020 

 

Begynderudvalget 

Omkring 80 har gjort brug af gratis golf i 2020. Vi synes umiddelbart det er flot, da Covid-19 gjorde 

at vi først kunne starte op i maj måned. Vi har besluttet at fortsætte med kampagnen i 2021, dog 

vil startgebyret være 495 kr., da nybegyndere fremover skal oprettes ved DGU og får et Flex-kort 

det første år. For at dække prisen på et DGU -kort, stiger prisen således. 



 

Der har trods Covid-19 været stor opbakning omkring kaninturneringerne om onsdagen, og vi er 

glade for, at der er så mange der gerne vil være med til at byde de nye golfere velkommen i 

klubben. Begynderudvalget nåede lige inden nedlukning at afholde deres afslutning.  

 

Golf for kronikere kom som sagt aldrig i gang, da vi mente det var uforsvarligt at starte projektet 

op. Bent og Kjeld har været til møde med DGU og vi håber at kunne starte det op i 2021. Vi har 

fået et starttilskud på 20.000 til at dække omkostningerne, da golf kroniker er ”gratis” for 

deltagerne.  

 

Infoskærm 

Vi har i bestyrelsen, valgt at køre med hall of Fame, samt diverse nyheder på infoskærmen, her i 

klublokalet. Der bliver løbende opdateret. Dette gør, at I kan følge med i de holes-in-one, der 

bliver lavet i løbet af året, samt se hvem der er klub- og aldersmestre. Yderligere annonceres 

turneringsvindere fra klubturneringerne og kommende turneringer er også at finde på skærmen. I 

kan også se en oversigt over klubbens sponsorer. Har I informationer, I gerne vil have på skærmen, 

så skriv til webudvalget.  

 

A11 kortet 
Dette har igen i år været en succes, og fortsætter i 2021. TGK har haft flere spillere end tidligere, 

hvilket også bidrager til en øget indtægt. 

 

Regel og Handicap udvalget 

Der skulle have været afholdt et infomøde i maj 2020, men dette satte Covid-19 en stopper for. Vi 

håber vi kan gennemføre et i 2021. Der arbejdes på at få en udførlig ”dresscode” og klare regler 

omkring broen på hul 10. 

 

Der er kommet nye røde pæle og afstandsmarkeringer på banen. De røde pæle er flytbare 

forhindringer og afstandsmarkeringer er ikke flytbare forhindringer. 

 

Udvalget gør et godt stykke arbejde og står altid til rådighed ved tvivlsspørgsmål omkring 

golfreglerne, så gør endelig brug af det. 

 

Baneudvalget 

Status på banedrift 
Der har været masser af artikler om vores smukke bane i både golfaviser og JV. Sine Efterskole er i 

gang med at udarbejde en video, til reklame for golflinjen på efterskolen, denne video vil vi også få 

adgang til, således vi kan lægge vores sociale medier.  

 

Vores vintergreens har fået masser af kærlighed hen over sommeren, det samme gælder vores par 



3 bane. Dette vil vi fortsætte med fremover. Der skal fremadrettet, bruges måtter på banen, når 

der spilles til vintergreen. Der har i det hele taget været meget fokus på banen i 2020, hvilket også 

tydeligt ses. Dette har udelukkende været muligt, da vi har så mange frivillige, der lægger en 

masser arbejdskraft på banen. 

 

Vi har i 2020 renoveret vandingsanlægget, bl.a. med ny boring på hul 11, pengene til dette var 

afsat i 2019.  Der er også anlagt en masse nye stier, som forskønner banen og samtidig undgår vi at 

der bliver mudderet, om vinteren. 

 

Vi har set effekten af den planlagte rough, som stadig tilpasses diverse steder. Her sparer vi 10-15 

timer ugentligt på klipning, som gør at vi i højere grad kan fokusere på andre ting, som greens og 

fairways. 

 

Vi har fået mere jævne greens og lidt mere hastighed på end tidligere. Vores fairways er også 

blevet meget bedre. Vi er dog stadig bagud på enkelte delarbejder og arbejder hele tiden på at 

forfine og forskønne vores dejlige bane. 

 

Derfor har vi i efteråret haft et møde med Allan Brandt fra DGU, hvor vi i samarbejde med ham har 

fået udarbejdet en specifik gødnings- og vedligeholdelsesplan. 

 

Særligt skal der fremadrettet arbejdes endnu mere med greens, for at minimere filtlaget, mos og 

svampeangreb. 

 

Noget af det vi kommer til at udføre meget mere af end tidligere er vertikalskæring, luftning og 

topdressing. Når vi gør dette oftere, bliver indgrebene mindre omfattende, således spillet 

chikaneres så lidt som muligt. 

 

I foråret fik vi godt med hastighed i greens, men vi døjede med hårdheden. Dette fik vi afhjulpet 

med yderligere luftning af greens. 

 

På hul 8, har vi fået drænet green. Resultatet heraf er vi godt tilfredse med. 

 

Vandet, dræning og øget fokus på gødning har gjort, at vi nu har en bane, der har stået flot og 

grøn i hele 2020. 

 

I 2020 har der også været fokus på at få det rigtige grej anskaffet til en effektiv drift. 

 

Vi har således sat gang i en oprydning af eksisterende maskiner. Der er blevet udskiftet til nye og 

lettere brugte. I runde tal er der blevet frasolgt maskiner for ca. 200.000 kr. og anskaffet for 

800.000 kr. 

 

Nedenfor er nævnt de lidt større ting der er kommet til: 



- Lille John Deere traktor med frontlæsser 

- Større John Deere traktor 

- Vertikalskærer / opsamler vogn til blade 

- Hurtigprikler  

- Vandingsmaskiner 

- Minigraver 

 

I 2021 færdiggøres følgende: 

- 4700 semiroughklipper, som er leveret 

- Tipvogn 

- Vandingsanlæg 

- Diverse mindre anskaffelser 

I vinter vil der blive lavet lidt delarbejder omkring søer mv.  

 

Baneudvalget har en klar forventning om, at banen kommer til at fremstå endnu bedre fremover 

og at der skal blive ved med at være udvikling på banen. For at kunne muliggøre denne vision, er 

der derfor også afsat ekstra midler til banebudgettet i 2021.  

 

Kommende projekter 
I vinter vil der blive lavet lidt delarbejder omkring søer mv., herunder genetablering af en spuns på 

hul 2 i søen. Baneudvalget har en klar forventning om, at banen kommer til at fremstå endnu 

bedre fremover og at der skal blive ved med at være udvikling på banen. For at kunne muliggøre 

denne vision, er der derfor også afsat ekstra midler til banebudgettet i 2021. 

Personale 
Vi har valgt at forlænge vores aftale med Jens, han er ansat til 30 timer, om det bliver 3 eller 4 

dage om ugen, vides endnu ikke, da det kommer lidt an på, hvor mange kronikere, der vælger at 

tage imod tilbuddet, om at komme og lære at spille golf.  

Vores rengøringsmedarbejder Ken, fortsætter ligeledes, han er ansat 9 timer om ugen.  

John fortsætter som klubsekretær. 

Banepersonalet:  

Driftschef Christian Outzen –fuld tid 

Cian –1600 timer i løbet af 2021 

Eli –25 timer om ugen i 8 mdr 

Christian Friis og Karsten Rindom hver 15 timer om ugen i 8 mdr. 

HC –10 timer om ugen i hele året 

Vi vil i 2021 igen gøre brug af frivillige på kontoret i hverdagene. Vi kunne godt tænke os, om der 

var et par frivillige, der kunne tænke sig at sidde et par timer, lørdag og søndag formiddag.  

Fra bestyrelsen side, skal der lyde en stor tak til hele personalet og de frivillige for den store 

indsats, de har ydet i 2020 og vi håber at vi kan afholde, vores tak for hjælpen turnering, i 2021. 



 

Økonomi: 

Der er planlagt en stigning i kontingent på 100 kr. i 2021 

Betalinger der ikke kører over PBS tillægges regningen, et ekspeditionsgebyr på 25 kr.  

Greenfee stiger i 2021 til 300 kr.  

Samtidig er det til revision, om hvad der er af rabataftaler omkring gæste spillere. 

D-Udvalget: 

Udvalget med Manfred Hansen i spidsen, har været særdeles aktivt i arbejdet med at hverve nye 

medlemmer. I samarbejde med begynderudvalget, har det resulteret i en stigning af tyske 

medlemmer fra 123 til 158 - i alt knap 30%. Det viser tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi har et D-

udvalg. 

 

Turneringsudvalget 

Grundet Corona måtte vi desværre aflyse årets første 3 turneringer. Efterfølgende, med de 

anbefalinger der kom, har vi afholdt 7 klubturneringer med et gennemsnits deltagerantal på 96 

spillere. 

Hovedparten af turneringerne blev gennemført med løbende start fra hul 1 – da gunstart ikke var 

muligt.  

Det er glædeligt og positivt med så mange deltagere. Dette flotte antal skyldes måske, at man 

både har kunnet ønske hvem man ville spille sammen med og også en ønsket starttid. 

Ulempen har så til gengæld været, at vi har savnet det sociale samvær og præmieoverrækkelsen, 

som er en vigtig del af en turnering.  

 

Vi afventer hvordan Corona situationen udvikler sig til den kommende sæson, og håber at vi kan 

vende tilbage til at afholde turneringerne med gunstart og dermed også nyde det sociale efter 

runden. Men uanset hvordan turneringerne kan/skal afholdes i den kommende sæson – så håber 

vi, at det positive deltagerantal vil fortsætte – og meget gerne med endnu flere deltagere. 

 

Ud over klubturneringerne er der også afholdt Par Cup. Vinder blev Bjarne og Lasse Roth og 

runner-up Christian Troelsen og Henning Jensen. 

 

Hulspilsmesterskaberne er igen afholdt løbende hen over sommeren Vinder hos damerne blev Pia 

Kristensen og hos herrerne Michael Andersen.  

Vi har selvfølgelig også afholdt vores klub- og alders- og stableford mesterskaber. Årets vindere 

blev: 

 

Klubmestre: 

Damer : Pia Kristensen 

Herrer : Tommy Eskebjerg 

 

 



Aldersmestre: 

Senior Damer: Pia Kristensen 

Veteran Damer: Kaja Vogt, som også efterfølgende blev Sønderjysk mester 

Super Veteran Damer: Bente Solgaard, som også efterfølgende blev Sønderjysk mester 

Junior Drenge: Jasper Bahr 

Herrer: Jacob Nicolai Thygesen 

Herre Midage: Tommy Eskebjerg 

Senior Herrer: Brian Kristensen 

Veteran Herrer; Jørgen Petersen, som også blev Sønderjysk Mester 

Super Veteran Herrer: Kristian Sørensen 

 

Stableford mestre: 

Damer: Anna Sørensen 

Herrer: Michael Andersen 

Endnu en gang et stort tillykke til alle vindere.  

 

Der skal fra turneringsudvalget lyde en stor tak til alle vores turneringssponsorer og til dem, som 

undervejs har hjulpet med gennemførelsen af vores turneringer. 

 

Hole-in-ones 

Vi har i 2020 haft intet mindre end 7 hole in Ones. 6 her fra klubben og en fra Aabenraa golfklub.  

Claus Hansen                  Hul 2              

Bjarne Roth                     Hul 17              

Henrik Sommerlund         Hul 17           

Niels P. Hansen                        Hul 17 

Steve Vogt, Aabenraa Golfklub Hul 17 

John Jensen   Hul 2 

Uwe Carstensen  Hul 17 

Stort tillykke til alle. 

 

Husudvalget: 

Husudvalget har i år, ikke haft så travlt. Der har været et fåtal af opgaver. De planlagte aktiviteter 

blev desværre forpurret af Covid-19. Men ikke desto mindre er det en vigtig del af klubben. De 

hjalp bl.a. til ved afholdelsen af turneringen til de tyske medlemmer, samt ved turneringen, hvor 

Formuepleje var sponsor. Derudover har de stået for, at vores klubhus har været et hyggeligt sted 

at opholde sig. Alle medlemmer af husudvalget, har valgt at stoppe efter 2020 og derfor mangler 

vi nye medlemmer til at varetage disse opgaver. 

 

Webudvalg: 

Webudvalget har i 2020, opbygget og publiceret en ny hjemmeside, der er noget mere 

brugervenlig og nemmere at navigere rundt i, end den gamle. Vi håber i bliver/er lige så glade for 

den, som vi er.  



Der har været meget stort fokus på markedsføring, på de sociale medier og i aviserne, hvilket også 

har været med til at der har været så stort deltagerantal, samt greenfee gæster, til vores 

turneringer. Det har også været med til at så mange greenfee gæster fandt til Tønder i uge 29. Vi 

siger også her, tak for kampen. 

 

Sponsorudvalget: 

Sponsorudvalget har igen i år, formået at indhente sponsorater trods den svære situation, alle 

virksomheder og forretninger står i.  

Der skal her lyde en stor tak til vores sponsorerer, for at bakke op om klubben og til udvalget for 

det store arbejde. 

Til sidst vil jeg takke for samarbejdet til bestyrelsen og personalet i klubben, men ikke mindst vil 

jeg hylde hver og en af de frivillige, der har ydet en indsats i klubben. Uden jer havde TGK ikke haft 

den fremgang som er set de seneste år. Mange tak!   

Dog er der en helt særlig hyldest til Henning Jensen, som udøvede livsreddende førstehjælp til en 

af vores golfspillere. Henning du er på alle måder en HELT! Jeg var forbi Henning tidligere og takke 

ham. 

Tak for 2020 
Til sidst vil jeg takke for samarbejdet til bestyrelsen og personalet i klubben, men ikke mindst vil 

jeg hylde hver og en af de frivillige, der har ydet en kæmpe indsats for og i klubben. Uden jer 

havde TGK ikke haft den fremgang som er set de seneste år. Mange tak!  Der er dog en helt særlig 

hyldest til Henning Jensen, som udøvede livsreddende førstehjælp til en af vores golfspillere. 

Henning du er på alle måder en HELT! Jeg var forbi Henning tidligere og takke ham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsholmvej, 6270 Tønder 

Konstitueret Formand  

Hans Christian Freiberg 

 



 


