
Medlemsmøde, torsdag den 30. september 2021 

Referat 

Sted: Tønder Golf Klub 

 

Deltagere fra bestyrelsen: Peter Feddersen, Hans Christian Freiberg, Hanne Bramann, Kjeld Hansen, Pia 

Kristensen, Hans Jørgen Hansen, Michael Andersen og suppleant Tage Ebbesen.  

 

Velkomst 

Klubbens formand, Peter Feddersen bød de fremmødte medlemmer velkommen til medlemsmødet og 

glædede sig over fremmødet og til en god og konstruktiv dialog. 

 

Peter oplyste at medlemsmødet var affødt at et Facebookopslag fra Bo Jacobsen, medlemsnummer 88-6 

samt en skriftlig henvendelse fra formændene fra de 4 Klubber i klubben. Et facebook opslag og en skriftlig 

henvendelse, hvor der var urolighed for de tiltag, som bestyrelsen havde orienteret om i nyhedsbrev nr. 6 

og referat fra bestyrelsesmøde af 18. august 2021 

 

Peter Feddersen oplyste at bestyrelsen havde valgt Hans Christian Freiberg som ordstyrer for 

medlemsmødet.  

 

Hans Christian Freiberg takkede for dette valg og gik derefter til mødets oprindelige dagsorden, som var 

følgende: 

 

Pkt. 1 Bestyrelsens arbejde 

Pkt. 2 Nye regler ved fremtidige forslag og indsigelser 

Pkt. 3 Igangsatte projekter 

Pkt. 4 Udviklingsplan 2021-2023 

 

Hans Christian orienterede om en ændring af dagsordenen, da bestyrelsen havde valgt at pkt. 2 - Nye regler 

ved fremtidige forslag og indsigelser, skulle udgå.  

 

Hans Christian opfordrerede dog klubbens medlemmer til fremover at tage direkte kontakt til klubbens 

formand Peter Feddersen eller klubbens næstformand Hans Christian Freiberg, såfremt der var tiltag som 

klubbens medlemmer ønskede uddybet.  

 

Klubbens bestyrelse tager alle henvendelser seriøst og hvis det vurderes at en henvendelse fra et medlem 

skal hastebehandles, så iværksætter bestyrelsen naturligvis initiativer, således denne henvendelse kan 

besvares hurtigst muligt. 

 

Endvidere oplyste Hans Christian Freiberg at der på medlemsmødet ikke kun vedtages eller besluttes noget. 

 

Herefter gav Hans Christian Freiberg ordet til Peter Feddersen, for gennemgang af dagsordenens punkt 1 – 

Bestyrelsens arbejde. 

 



Pkt. 1 Bestyrelsens arbejde  
Formandens opgaver: Tilse at alt går som det skal, nyhedsbrev, søge fonde, løse udadvendte opgaver og 

følge med i omgivelsernes ændring. 

Næstformanden: Baneudvalgsformand, løse opgaverne for personalet samt frivillige. 

Kasserer: Tilse at bogføringen i klubben går efter reglerne. 

Sponsorudvalgsformand: Sørger for at sponsorerne kommer i hus samt at aftalerne bliver overholdt. 

Turneringsformand: Sørger for at turneringer mv. gennemføres. 

Begynderudvalg: Sørger for at nye medlemmer bliver undervist og følger dem ind i klubben. 

Derudover deltager også suppleanter i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret. 

Der nedsættes udvalg til de forskellige opgaver. 

 

Pkt. 2 Nye regler ved fremtidige forslag og indsigelser 

Udgik som nævnt tidligere. 

 

Pkt. 3 Igangsatte projekter/ Pkt. 4 Udviklingsplan 2021-2023 

Herefter oplyste Peter Feddersen at bestyrelsen i løbet af året 2021 havde drøftet, hvilke projekter som 

Tønder Golf Klubs visionsplan for 2021-2023 kunne indeholde. 

 

Projekterne var følgende: 

- Udvidelse af maskinhal 

- Udvidelse af Driving Range – overdækket m. lys – 

- Trackman Træningscenter  

- Tilkøb af jord (47000 m2 – 4,7 ha.- kr. 600,000 + anlæg kr. 1.550000,-) 

- Udvidelse af par 3 banen til 12 hullers pay and play 

- Renovering/etablering af Teesteder – nummererede teesteder 

- Overdækket terrasse 

- Maling af tag på gammel bygning (ca.300M2 – maskinhus ca.430M2) 

- Udvidelse af sortiment med større omsætning 

- Samarbejde med hoteller mv. i nærområdet-Skaf mere spillere. 

- Minigolfbane 

 

Peter Feddersen oplyste herefter at følgende projekter var vedtaget i bestyrelsen. Nogle til eksekvering i 

indeværende år og nogle til eventuel eksekvering i 2022-2023, hvis de krævede midler, kan rejses. 

 

- Udvidelse af banen til til at indeholde nummererede teesteder samt herunder nyt skilteprogram for banen 

- Udvidelse af maskinhal  

- Udvidelse af Driving Range – overdækket m. lys – 

- Trackman Træningscenter 

 

3.1 Renovering/etablering af Teesteder – nummererede teesteder samt nye skilte 

Peter Feddersen oplyste at denne aktivitet allerede er påbegyndt nu / i 2021. 

Som tilføjelse til hvorfor bestyrelsen havde valgt at igangsætte teesteds renovering og udvidelsen allerede 

nu, redegjorde Hans Christian Freiberg for at flere af teestederne trænger til en gevaldigt renovering og 

løft. Flere af de eksisterende teesteder er for små, hvilket gør vedligeholdelsen af disse er udfordrende og 

forringer kvaliteten af disse på sigt samt at flere af teesteder mangler etablering af vand. 



 

Bestyrelsens beslutning om at iværksætte en teesteds renovering, som fremover gør at vi har 4 

nummererede teesteder i stedet for de nuværende 2 – Herre/dame; Gul/rød og er besluttet på baggrund af 

føgende: 

 

Etableringen af 4 teesteder, kommer til at gavne samtlige klubbens medlemmer og besøgende. Der bliver 

gjort op med Herre og Dame tee. Fremover får vi en bane, hvor klubbens medlemmer og gæster får en 

lettere adgang til at vælge at spille fra et teested, som passer til den enkeltes spillers handicap og niveau. 

Golfbox vil komme med en anbefaling af teesteds nummer, men den enkelte vil dog altid have mulighed for 

at rette dette manuelt. 

 

Det er bestyrelsen vurdering af det fordrer klubbens medlem og giver en øget tilfredshed, såfremt det 

enkelte medlem får succesrig oplevelse på banen. Klubbens ældre herre spillere har fx mulighed for at spille 

fra tee 54, hvor banen bliver ca. 5400 meter, i stedet for den nuværende 5900 meter fra gul tee. Klubbens 

bedre dame spiller har ligeledes mulighed for at spille tee 54, som giver flere udfordringer end spil fra det 

nuværende rød tee.  

 

Etableringen af de nuværende 4 teesteder er derfor ikke kun for at tilgodese klubbens elitespillere. Men i 

stedet, at vi følger med tiden trend omkring nummererede teesteder og giver mulighed for flere 

udfordringer på klubbens bane.  

Det kan hertil oplyses at baneudvalget har været i løbende dialog med Thomas Hoffmann Jepsen 

banekonsulent fra DGU, som oplyser at han er enig i at anlæggelsen af nye teesteder, som gør at klubben 

fremover får 4 nummererede teesteder er en rigtig god ide. Og især indenfor den ramme som klubben har 

mulighed for at etablere det til. Thomas Hoffmann Jepsen oplyser at de ikke er unormalt, at en sådan 

anlæggelse koster det 3 dobbelte. Bestyrelsen vil i denne anledning takke de frivillige, som gør et kæmpe 

arbejde.  

 

Da de nuværende teesteder alligevel skulle renoveres, har bestyrelsen vurderet at det er økonomisk 

rentabelt at iværksætte projektet omkring etablering nummererede teesteder allerede nu. Således at 

maskiner kun skulle lejes i en periode og alt grave arbejde, kunne foregå på en gang. Samt således at der 

allerede i indeværende år, kan komme vækst i græsset. 

 

Hans Christian Freiberg oplyste at etableringen af teesteder beløber sig til ca. 200.000 kr. og finansieres i 

indeværende års budget.  

 

Nye skilte mv. 
Hans Christian Freiberg orienterede om at da etablering af nye teesteder medfører at klubbens nuværende 

skilte, bliver forældede grundet manglende data, er det besluttet at der skal indkøbes et nyt skilte program, 

indeholdende nye skilte, teesteds markeringer, next tee skilte mv. 

Den gennemgående røde tråd er Azobé træ til både 18 huls banen og par 3 banen. Valget af denne træsort 

at valgt grundet den lange levetid, hvorfor vi flotte skilte, teesteds markeringer i mange år fremover.  

 

Der bliver arbejdet henimod noget i stil med nedenstående. 



       

Beslutningen er endvidere truffet ud fra feedback fra ”Golfspilleren i centrum” og klubben gæster, hvor det 

gentagne gange er oplyst, at man har en anelse svært ved at finde rundt på banen.  

 

4 Muligt kommende projekter 
Herefter gennemgik Hans Christian Freiberg de 3 eventuelt kommende projekter samt økonomien for disse 

projekter. 

- Renovering af driving range / etablering af overdækkede udslagssteder med lys 

- Udvidelse af maskinhal  

- Trackman Træningscenter 

 

Den samlede økonomi ramme beløber sig til 1.500.000 kr.  

 

- Renovering af driving range / etablering af overdækkede udslagssteder med lys – 600.000 kr. 

- Udvidelse af maskinhal – 500.000 kr. 

- Trackman Træningscenter – 400.000 kr. 

 

Det blev oplyst at projekterne skal finansieres således: 

2/3 af finansiering skal ske via ekstern finansiering (fx fondsmidler og sponsorater) = 1.000.000 kr. 

1/3 af finansiering skal ske via klubbens egen finansiering. Enten via lånoptagelse eller driftsbudgettet for 

2022 og 2023.  

 

Hans Christian Freiberg oplyste at renovering af driving range / etablering af overdækket udslagssteder 

med lys – 600.000 kr. påbegyndes, hvis bestyrelsen opnår af skaffe 400.000 kr. fra ekstern finansiering til 

projektet. 

 

Opnås der 750.000 kr. fra ekstern finasiering, så igangsættes både renovering af driving range / etablering 

af overdækket udslagssteder med lys og udvidelse af maskinhal. 

 

Opnås der 1.000.000 kr. fra ekstern finansiering igangsættes alle tre projekter. 



 

Såfremt bestyrelsen opnår at skaffe mindre end 400.000 kr. fra ekstern finasiering eller sponsorater til 

projekterne igangsættes ingen af projekterne. 

 

4.1 Renovering af driving range / etablering af overdækket udslagssteder med lys 

Hans Christian Freiberg orienterede om at grunden til at bestyrelsen havde valgt at fokusere på en 

renovering af driving range samt at en etablering af flere overdækkede udslagssteder på driving range med 

lys skyldes følgende: 

 

Ud fra den nuværende placering af de 2 overdækkede udslagssteder og udslagssteder i det åbne areal, er 

par 3 banens spillere meget i fare. Dette ses ved et stort antal driving range bolde på par 3 banen. 

 

For at afhjælpe dette, har klubben opsat et net, som fanger en del af de vildfarne bolde. Dog ser klubbens 

bestyrelse ikke dette som tilstrækkeligt.   

 

Det er derfor undersøgt, hvad opsætning af yderligere net vil beløbe sig til. Hans Christian Freiberg oplyste 

prisen på dette er ca. 100.000 kr.  

Endvidere oplyste Hans Christian Freiberg at da det nuværende træningsskur med de 2 overdækkede 

udslagssteder er meget forfaldent, er det bestyrelsens beslutning, at der skal etableres et bedre og mere 

sikkert driving range område. 

 

Det skal hertil bemærkes at driving rangen bliver brugt væsentligt mere end tidligere. Dette ses blandt ved 

at der dagligt slås ca. 6000 træningsbolde ud. En overdækket driving med flere udslagssteder og lys, giver 

derfor medlemmerne mulighed for at træne i alt slags vejr og i hele døgnets 24 timer. 

 

Bestyrelsen har derfor været i kontant med klubbens medlem Jørgen Lennart, som kvit og frit har lavet 

nedenstående tegninger til placering af overdækket udslagssteder samt et eventuelt Trackman 

Træningcenter. Stort Tak Jørgen. 

 

  



 

 

Vedrørende de overdækkede udslagssteder, arbejdes mod en løsning, som nedenstående. 

 

 

4.2 Renovering og udvidelse af maskinhal 
Hans Christian Freiberg orienterede om at klubben i de senere år har fået en større maskinpark, så pladsen i 

den nuværende maskinhal er en anelse trang. Endvidere er maskinhallen en øjebæ. 

 

Derfor er det bestyrelsens ønske at maskinhallen udvides og renoveres, således at vi sikrer at klubbens 

maskiner opbevares på bedste måde samt maskinhallen beklædes med plader, får nyt tag og tagrender, 

således at den kommer til at passe ind stilen med buggy skuret og klubhuset.    

 

4.3 Trackman træningscenter 

Hans Christian Feiberg oplyste at grundet til at klubben har valgt at prioritere projektet Trackman 

træningscenter, skyldes at det giver klubbens medlemmer mulighed for at træne og spille golf hele året 

igennem. Træningscenteret etableres med en port, således at porten kan rulles ned om vinteren og giver 



klubbens medlemmer mulighed for at spille simulator golf. Om sommeren kan porten rulles op, her vil 

klubbens medlemmer få mulighed diverse data omkring det aktuelle slag.  En trackman vil derfor være et 

fremragende redskab for klubbens træner til at kunne dygtiggøre klubbens medlemmer.  

 

På følgende link kan der ses en video af Silkeborg Rys Trackman træningscenter: 

https://youtu.be/IggQDkrPoic  

Det er bestyrelsens tanke at medlemmer skal tilkøbe sig adgang til træningscenteret samt af medlemmer 

fra andre klubber også skal have mulighed for at købe sig adgang til træningscenteret. Dog til en højere pris 

end klubbens medlemmer.  

 

Herefter blev der åbnet op for spørgsmål. 

 

5 Spørgsmål og kommentarer fra de deltagende: 
Kristian Sørensen – medlemsnummer 248 

Er der taget højde for hook slag (kraftig venstre kurve) mod naboen til venstre for driving range. 

 

Hans Christian Freiberg svarede at bestyrelsen er opmærksom herpå og de nuværende tegninger tager 

højde for dette.  

 

Bo Jacobsen, medlemsnummer 88-6 

Bo Jacobsen læste facebook opslaget op for deltagerne af medlemsmødet. 

 

Efter oplæsning bemærkede Bo Jacobsen, at han mener det er vigtigt er der orienteres omkring tiltag og at 

disse tiltag skal lægges ud og vedtages af medlemmerne, da dette har været kutyme i golfklubben. 

 

Endvidere bemærkede Bo Jacobsen at den nuværende udviklingsplan for 2016-2020 ikke er fuldt ud 

implementeret og at denne først bør implementeres, inden der iværksættes nye tiltag.   

 

Hans Christian Freiberg svarede indledningsvis Bo Jacobsen med at bestyrelsens kommunikation omkring 

udviklingsprojekterne været for ringe. Den har ikke været klar og tydeligt nok og at bestyrelsen ikke har 

haft intentioner om at igangsætte større arbejder, som ikke kunne rummes indenfor indeværende års 

driftsbudget.  

 

Endvidere bemærkede Hans Christian Freiberg at tallene i facebook opslaget ikke er korrekte i forhold til 

antallet af brugere til en eventuel Trackman. Da tallene i Facebook skrivet efter bestyrelsens opfattelse er 

af ældre dato. 

 

Som svar på at udviklingsplanen for 2016-2020 ikke er fuldt ud implementeret, oplyste Hans Christian 

Freiberg, at man på visse områder ikke havde fulgt planen, men dog høj grad.  

Det er vurderingen, de dele af udviklingsplanen for 2016-2020, som skulle implementeres, allerede er 

implementeret. Der arbejdes derfor fremadrettet, ud fra visionsplanen for 2021-2023 

Banen står i dag utrolig flot, og i bestyrelsens optik, har banen aldrig stået bedre end den gør i dag.  

 

Som svar at det har været kutyme at medlemmer høres i forbindelse med udviklingstiltag, så kan 

bestyrelsen ikke bakke op herom, da det er umuligt at navigere i, hvad der var kutyme for 5-10-15 år siden. 

https://youtu.be/IggQDkrPoic


Hvis det ønskes at medlemmerne skal høres i forbindelse med udviklingstiltag, så skal dette løftes og 

vedtages på en generalforsamling. 

 

Christian Friis, medlemsnummer 88-2067 

Startede med at rose bestyrelsen og dennes forgængere for arbejdet i TGK. 

Christian Friis mener dog det går for stærkt med tiltagene og spurgte ind til hvad prisen på teesteds 

renoveringen og det nye skilteprogram løb op i samt hvad de årlige Trackman driftsudgifter beløber sig til 

og mener at medlemmerne skal høres omkring brugen af en eventuel Trackman.    

 

Endvidere pointererede Christian Friis at maskinhuset burde været 1. prioritet af udviklingsprojekterne.  

Anders Ahrenkiel – medlemsnummer 88-1444, bakkede Christian Friis op i dette. 

 

Hans Christian Freiberg oplyste at der er afsat 200.000 kr. til teestederne og finansieres ud fra 

driftsbudgettet for 2021. Det nye skilteprogram mv. afsættes der 200.000 kr. til i 2022. 

Til spørgsmålet omkring den årlige trackman udgift, oplyste Hans Christian Freiberg, at han har været i 

dialog med trackman, og de har oplyst at udgifterne årligt skal forventes at være 20-25.000 kr. 

Alt afhænger naturligvis af om den bruges 10 timer om dagen eller 5 timer i ugen. Vedrørende 

medlemmernes brug af Trackman er dette taget til efterretning. 

 

Anders Ahrenkiel, medlemsnummer 88-1444 

Mener ikke der bør igangsættes noget. Og spørger til at de frivillige skal kostes rundt i forbindelse med 

projekterne. 

 

Hans Christian Freiberg besvarede at han føler at de frivillige er meget inkluderede i projekterne og de 

arbejder der bliver udført samt at de frivillige har stor indflydelse og der arbejdes således at de frivillige får 

stort ejerskab i projekterne, da dette ses som en motivationsfaktor. 

 

Christian Truelsen, medlemsnummer 1337 

Christian oplyste at han er frivillig hjælper i klubben og at de frivillige på ingen måde kostes rundt. De 

frivillige har stor indflydelse og er medbestemmende.  

 

Hans Popp, medlemsnummer 88-847 

Heise Popp oplyste at han var medunderskriver af brevet til bestyrelsen fra formændene i Klubber i 

klubber. 

Den egentlig grund til brevet var at han synes at der manglede en egentligt plan for projekter og nærmere 

udpensling af, hvordan projekterne skulle finansieres. Og opfordrerede bestyrelsen til at udarbejde en 

behovsanalyse for brugen af Trackman blandt klubbens medlemmer.  

Han oplyste endvidere at han hvad i telefonisk kontakt med formanden for Toftlund Golf Klub vedr. deres 

driftsudgifter på Trackman. Disse blev oplyst til et sted mellem 30-35.000 kr. årligt. 

Endvidere havde han været i dialog med nogle elitespillere fra Toftlund vedr. deres brug af Trackman. Disse 

oplyste at de kun havde brugt den i ringe grad og at det primært var bestyrelsen som havde gjort brug af 

Trackman. 

Heise Popp roste bestyrelsens tiltag ifm. teestederne. 

 

Som svar herpå erkendte Hans Christian Freiberg igen, at informationerne omkring udviklingsprojekterne 

havde været mangelfuld og at de øvrige informationer var taget til efterretning. 



 

Henning Jensen, medlemsnummer 88-2144 

Gav en stor ros til bestyrelsen for dens arbejde og opfordrede medlemsmødets deltagere til at stille op til 

bestyrelsen, hvis de gerne ville have indflydelse i de fremadrettede beslutningsprocesser. 

Henning oplyste at han også er frivillig i klubben og at der altid er en fornøjelse at hjælpe til i klubben. 

  

Inger Sloth, medlemsnummer 88-190 

Oplyste at hun mangler en platform til at ytre sig. Fx til opslag som det Bo Jacosen havde lagt på Facebook. 

 

Hans Christian Freiberg oplyste at der kunne oprettes en ris/ros mail boks, hvis det havde interesse. 

Pia Kristensen tilføjede at webudvalget havde slettet Bo Jacobsens facebook opslag, da det af 

retningslinjerne til Facebook gruppen, fremgår at Facebook medlemsgruppen ikke skal bruges som talerør 

til bestyrelsen. 

Kjeld Hansen tilføjede at gruppen nu er blevet gjort til en lukket gruppe, dette var den ikke tidligere. 

 

Lars Nauheimer, medlemsnummer 88-213 

Som tilføjelse til om der skal kunne debatteres i medlemsgruppen på Facebook, er Lars Nauheimer af den 

holdning at, der bør kunne debatteres i en saglig tone på facebook og at en sund debat vil kunne udvikle 

klubben. 

 

Bo Jacobsen, medlemsnummer 88-6 

Spurgte ind til om der igangsættes noget, hvis der ikke opnås fondsmidler mv. 

 

Hans Christian Freiberg oplyste at der ikke igangsættes, noget medmindre der er samlet minimum 400.000 

kr. fra fonde eller sponsorere. Der henvises ydermere til pkt. 4. 

 

Bente Solgaard, medlemsnummer 88-239 

Bente Solgaard spurgte ind til hvornår de nye teesteder er spillebare. 

 

Hans Christian Freiberg oplyste at han ikke kunne svare entydigt, da det afhænger af vejrforholdene. Hvis 

alt går fremragende, så er de spillebare ved åbningsturnering i 2022. Men mere realistisk i løbet af maj 

måned 2022.  

Herudover tilføjede han at der kommer en skrivebordsrating af banen i 2022. 

Personerne fra som rater landets golfbaner er frivillige, og har kun mulighed for at rate 35 baner årligt. 

Vores bane er et stykke ned i køen og bliver derfor først ratet i 2023. 

 

Peter Olsen, medlemsnummer 88-277 

Spurgte ind til hvornår man overgår til vintergreens.  

Hans Christian Freiberg oplyste at det afhænger af vejret og at beslutningen træffes af vores 

chefgreenkeeper.  

 

Kristian Sørensen, medlemsnummer 263 

Roste tiltaget med nye og flere teesteder, og at det gav rigtig god mening i forhold til vores nybegyndere. 

 

Henning Knudsen, medlemsnummer 88-288 

Nævnte at måtterne på driving range lå for tæt og der kunne være et faremoment heri. 



 

Hans Christian Freiberg oplyste vi tog det gode input til os. 

 

Henning Jensen, medlemsnummer 88-2144 

Spurgte ind til om man kan reguleres under omlægningen af teesteder. 

 

Hans Christian Freiberg oplyste at der grundlæggende ikke kan reguleres når banen er gjort mere end 100 

meter kortere, som den er aktuelt. Hans Christian Freiberg oplyste dog at man fra lørdag den 2. oktober 

2021 vil gøre således at de provisoriske teesteder ikke gør banen kortere end de omtalte 100 meter. 

 

Inger Sloth, medlemsnummer 88-190 

Efter mødet henvendte Inger Sloth sig til bestyrelsen og oplyste at hun synes der mangler lys ved gavlen på 

klubhuset. 

 

Dette er taget til efterretning, og bestyrelsen vil se herpå asap. 

  

Slutteligt takkede Peter Feddersen for et godt møde og dialog og for de mange gode inputs fra 

mødedeltagerne.   

 

Bestyrelsen behandler de indkomne inputs og drøfter disse på de kommende bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsens beslutninger og vurderinger vil fremgår af referaterne af de kommende bestyrelsesmøder. 

 

 

 

 

 


