
Referat af Bestyrelsesmøde  

06-10-2021 kl. 16:30 

Deltagere:  Michael, Peter, HC, Kjeld, Hanne, Hans-Jørgen, Pia, Tage 

Afbud: Karl Aage 

Åben dagsorden 

 

1. Gennemgang af medlemsmøde - Referat 

Vi afholdte den 30. september et medlemsmøde, som vi her på mødet har drøftet 

resultatet af. 
Hele bestyrelsen er enige om, at vi holder fast i de planer, der er lagt for udviklingen, da 

vi er af den overbevisning, er det bedste for klubben.  

Vi har efter flere medlemmers spørgsmål og bekymring, taget punktet om trackman til 

efterretning. Derfor vil vi i forlængelse heraf foretage en yderligere undersøgelse fra 

andre naboklubber, der har trackman, om hvordan deres økonomi ser ud på området. 

Vi vil ligeledes foretage en undersøgelse af mulighederne for evt. fundraising af 

Trackman. 

 

Til oplysning er der lavet et særskilt referat af medlemsmødet, dette bliver oversat og 

sendt ud til alle medlemmerne, efter bestyrelsesmødet. 

 

2. Regel og handicapudvalg 
I forbindelse med omlægning af flere teesteder, skal vi have lavet en Rating af banen. Der vil i 

første omgang blive lavet en såkaldt skrivebords rating, hvor der tages udgangspunkt i længden 

af hullerne og tidligere rating. Den egentlige rating forventes først at kunne ske i 2023. 

 

Obligatoriske punkter på dagsordenen. 

 

1. Punkter fra formanden.  

• G7 møde 
Formanden har været til G7 møde med de 6 andre sønderjyske golfklubber. Her blev der 

blandt andet snakket om Sdr. Jysk mesterskab og det fortsatte samarbejde mellem 

klubberne. Der blev på mødet besluttet at vinderen af det Sdr. Jyske mesterskab fremover 

vil modtage en mindre kopi af pokalen, som de kan tage med hjem. 

Der arbejdes ligeledes på, at der fremadrettet informeres tidligere omkring datoen for 

afviklingen af mesterskaberne. 

Det vil fremover ligeledes være muligt at prøvespille den bane hvor der afholdes Sønderjysk 



Mesterskab, for de som har kvalificeret sig til mesterskabet. 

Samarbejdet mellem klubberne fortsætter. 
 

2. Punkter fra Baneudvalg 

• Måtter på driving range 
Der har været enkelte henvendelser fra medlemmer som synes at måtterne på driving 

range ligger for tæt på hinanden.  

HC fortæller at det han har taget det til efterretning og at afstanden mellem måtterne laves 

større.  

Er der stadig utryghed ved afstanden, kan det overvejes at benytte den sidste måtte i 

rækken, græsarealet længst nede eller skuret til fremtidig træning.  

• Husudvalg 

Vi har i denne sæson været uden husudvalg. Vi synes det er rigtig ærgerligt at der ikke er 

nogle som gerne vil hjælpe med jobbet.  

I bestyrelsen har vi et stort ønske om at få besat stillingen som formand for husudvalget, 

samt at få nogle frivillige mere til udvalget.  

Peter arbejder på sagen og prøver at tage fat i potentielle emner og vi håber at det vil 

bringe godt nyt. 

• Udviklingsplan 2016-2020 
Der blev på medlemsmødet nævnt plan 2016-2020. 

Vi har i bestyrelsen gennemgået planen og vi kan her oplyse, at vi har besluttet at planen er 

eksekveret og at vi derfor anser den for afsluttet.  

3. Punkter fra Begynderudvalg 

• Møde med nybegyndere 

Der har været indkaldt til møde med alle nybegyndere. 

Kjeld beretter, at der meget skuffende, kun var en meget lille gruppe af 

nybegyndere der valgte at møde op. Det var næsten udelukkende tyske 

prøvemedlemmer, det positive her var så at der pt. er 18 af dem, der har meldt sig 

ind som fuldtidsmedlemmer. Bestyrelser byder dem velkommen. 

• Kronikere 
Som I sikkert ved har vi haft et kronikerforløb i Tønder Golf Klub i år. 

Kjeld beretter at der har været en positiv medlemstilgang af disse, hvilket er dejligt 

at høre. 10 har meldt sig ind som flexmedlemmer, 1 medlem har meldt sig ind som 

passiv med rettigheder og 3 har meldt sig ind som fultidsmedlemmer.  

I den forbindelse yder kommunen et tilskud til klubben og de har været meget 

tilfreds med forløbet til kronikerne og fortsætter med at bakke omkring forløbet 

også i 2022.  

 

 

 

 

 



4. Punkter fra Sponsorudvalg 

• Sponsormøde med Ecco 
Peter, HC og Michael har været til sponsor møde ved ECCO, for at afklare det fremtidige 

sponsorat. 

Michael fortæller at det var et meget positivt møde, med masser af positiv feedback. Det 

skal her nævnes, at vi her blandt andet fik stor ros og anerkendelse for vores udviklingsplan 

og samtidig blev anbefalet, at søge Ecco fonden for midler til kommende projekter. 

• Sponsormøde med Flügger 
Michael har haft et møde med Andreas Jung, der er butikschef hos Flügger. 

I den forbindelse skal det nævnes, at der arbejdes på at få en sponsoraftale i stand. Dette 

vil I selvfølgelig blive informeret om, når aftalen er fastsat. 

 

5. Punkter fra Turneringsudvalg 

• Budget 

Hans-Jørgen beretter at der skal lidt flere deltagere til den sidste turnering, for at 

opnå budgettet. Årsagen til dette er et par turneringer med noget mindre 

deltagere. Der har yderligere været afbud fra et par sponsorer og her har klubben 

så selv valgt at være sponsor. I bestyrelsen håber vi at der vil være stor opbakning 

til afslutningsturneringen, som sponsoreres af Øster Højst Kro. 

• Hulspil og klubmesterskab 

Det har i tidligere år været Kjeld der har stået for opsætning og afvikling af hulspil, 

klub samt aldersmesterskabet samt parturneringen.  

Kjeld fortæller at han ikke ønsker at fortsætte med dette fremover, da der er rigtig 

meget arbejde i begynderudvalget. Derfor vil disse to turneringer fremover blive 

administreret af turneringsudvalget, som Hans-Jørgen står for. 

 

6. Punkter fra Webudvalg 

• Facebook 

Da der har været nogle andre ønsker til reglerne for Facebook gruppen, har Kurt 

Gabs lavet et rigtig fint og nyt regelsæt. 

Disse retningslinjer kan man læse på gruppen Tønder Golf Klub Medlemmer. Der 

opfordres til at man sætter sig ind i gruppens nye retningslinjer, så der ikke er tvivl 

om dette. 

 

7. Opfølgning på Budget/regnskab 

   ● Fremlæggelse af budget  

Budgettet blev gennemgået i fællesskab og det ser fornuftigt ud. 

Der blev aftalt at Formand og kasserer indkalder til budgetmøde i december. 

 

 



8. Henvendelser fra medlemmer. 
Der har været en henvendelse fra et medlem, der synes at måtterne på driving range ligger for tæt 

på hinanden.  

*Se beslutning under baneudvalg. 

 
9. Evt. 

Hans-Jørgen havde et forslag til en kortere dagsorden ved fremtidige bestyrelsesmøder, at der 

bliver brugt for lang tid på møderne. Så fremover vil der kun bliver refereret til de forskellige 

udvalg, hvis de er fremkommet med punkter inden bestyrelsesmødet. På den måde vil det kun 

være disse punkter der skal refereres til. 

 

Nyt bestyrelsesmøde:  tirsdag d. 2. november 16:30 

 


