
Tønder Golf Klub
Beretning for året 2021



Velkommen til generalforsamling i Tønder Golf Klub den 10
februar 2021

Jeg har fået hvervet overdraget fra Peter, og vil hermed aflægge den 33. beretning for Tønder Golf Klub.

Sidste års generalforsamling blev afholdt d.04.02.2021 under noget usædvanlige forhold, det blev nemlig til et 
teams møde, da vi i foråret 2021 havde et forsamlingsforbud, der gjorde det umuligt at afholde en fysisk GF.
Vi håber på, at det forhåbentligt er første og sidste gang vi ikke kan mødes fysisk for afholdelse af vores GF. 
Der var lidt varierende fremmøde, og vores vurdering var således at der var en 30-40 stykker der overværede 
GF online. Peter Feddersen blev valgt ind som formand, da Brian havde takket af i løbet af 2020.
Der var genvalg til Kjeld & Hans Jørgen. Nyvalgt blev Hanne Brammann

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med følgende poster:
• Formand – Peter Feddersen
• Næstformand & Baneudvalg – HC Freiberg
• Kasserer – Hanne Brammann
• Turneringsudvalg – Hans Jørgen Hansen
• Begynderudvalg – Kjeld Hansen
• Sponsorudvalg – Michael Andersen
• Webudvalg – Pia Kristensen
• Suppleanter – Karl-Aage Thylkjær & Tage Ebbesen



Begivenheder

Igen er der hændt meget i 2021. 
Vi er kommet godt i gang med vores udviklingsplan for 2021-2023

Vores frivillige, samt personale har været i gang med diverse renoveringsopgaver:
• Værkstedsombygning og udvidelse.
• Færdiggørelse af trempel og gavl.
• Renovering af kantineforhold til personale og de frivillige, som er 90 % færdige
• Opgradering af afvandingsforhold på p-plads mv.
• Renovering af alle søerne, specielt søen på hul to der har gennemgået den helt store forvandling,
• Renovering af de mest slidte teesteder, samt konvertering til metrisk system. Der bliver hermed mulighed for 

at spille banen fra Tee 48-52-57-61
• Påbegyndt nyt skiltedesign, herunder træarbejder, grafisk layout mv.
• Endelig har vi fået TGK implementeret på GLFR. Vi opfordrer alle til at downloade denne gratis APP som 

fungerer som fuld golf GPS.
• Uge 29 – netto overskud 80-90 tkr.
• Ny opvaskemaskine, husk at sætte jer ind i betjeningen forud for opvask. Alle har nu muligheden for at rydde 

op efter sig selv. NB 20 min opvarmning.

Igen i år, skal der hermed lyde en kæmpe tak for indsatsen til de frivillige, kun takket være dem, har det kunne 
lade sig gøre.
Ud over alle de praktiske gøremål, skal også lyde en kæmpe tak til alle udvalgsmedlemmer, kontorhjælp, KIK 
bestyrelser, og alle dem der i det hele taget har givet en hånd med, for at få klubben til at køre.



Køkken og mødefaciliteter til greenkeeper personale og frivillige



Udvikling i medlemstallet 

Vi har igen i 2021 haft en væsentlig fremgang af medlemmer, den nøjagtige sammensætning kan ses under 
regnskabet. Vi har alt i alt været 648 medlemmer, dertil kommer prøvemedlemmer og kronikere. Dvs. at der ca. 
har været tilknyttet 750 mennesker til klubben.

A11 kort

Mange af vores medlemmer har som tidligere år benyttet sig af A11 samarbejdet. 
Dette har igen i år været en succes, og fortsætter i 2022
Vi opfordrer alle til at købe kortet.

Fritspil Holsted

Ligeledes har aftalen med Holsted Golfklub om fritspil klubberne imellem været tilgængelig for medlemmerne. 
Det er vores opfattelse af medlemmerne er glade for denne ordning, derfor fortsætter aftalen også i 2022.



Begynderudvalget

Vi har i 2021 haft 79 prøvemedlemmer. Heraf har 35 meldt sig ind som fuldtidsmedlemmer og 10 som 
flexmedlemmer. Det er ca. samme antal indmeldte som det foregående år. Der er 21 prøvemedlemmer vi ikke 
har hørt fra., som vi følger op på i starten af den nye sæson.

Som noget nyt har vi i samarbejde med Sundhedsafdelingen og Fritidsforvaltningen i Tønder Kommune op 
startet Kronikergolf i klubben. Vi har fået meget ros for dette forløb af både af Tønder kommune samt Dansk 
Golf Union. Tønder Golf Klub er en af de klubber, der har formået at få rigtig mange i gang med golf. Der blev 
afholdt åbent hus i begyndelsen af maj. Lidt forsinket pga. Corona.
I 2022 holdes åbent hus for kronikere h.h.v den 11. og 12. april fra kl. 16.00

Der kom i alt 32 kronikere som ville snuse til golfen. 28 kronikere gennemførte hele sæsonen. Heraf har 6 meldt 
sig ind som fuldtidsmedlemmer, 14 som flexmedlemmer og nogle som passive med rettigheder. Der er samtidig 
blevet lavet en klub i klubben for kronikere. De spiller hver mandag eftermiddag på par 3 banen, og det ser ud 
til, at fungere rigtig godt. 

Igen i 2021 blev der spillet en masse kaningolf og vi havde en rigtig god afslutningsturnering. En stor tak til jer, 
der er en fast del af begynderudvalget. Også en stor tak til alle der hjælper som markør hver onsdag. Uden 
jeres hjælp ville dette ikke være muligt. 

Manfred Hansen har efter eget ønske valgt at stoppe i hhv. begynderudvalget og som talerør for både nye og 
eksisterende tyske medlemmer. Der skal også lyde en stor tak til Manfred for hans mangeårige arbejde. 



Turneringsudvalg.

Vi har i 2021 afholdt 10 klubturneringer med i alt 813 spillere – det er meget flot.

Årets første 3 turneringer blev gennemført med løbende start fra hul 1 – gunstart var ikke 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 og af 
vores klubliv
Vores tak for hjælp turnering havde deltagelse af 40 frivillige.

Ud over klubturneringerne er der også afholdt Par Cup. 
Vinder blev Ellen og Ture Ingeman Pedersen og runner up Yrsa og John Jensen.

Hulspilsmesterskaberne er igen afholdt løbende hen over sommeren. 
vinder hos damerne Pia Kristensen 
og hos herrerne Kim Riggelsen



Vi har selvfølgeligt også afholdt vores klub- og alders- og stablefort mesterskaber. 
Årets vindere blev:
Klubmestre :
Damer : Ursula Nissen
Herrer : Kim Riggelsen
Aldersmestre:
Senior Damer – Pia Kristensen
Veteran Damer – Kaja Vogt
Super Veteran Damer – Bente Solgaard 
Junior Drenge – Jaro Wiemer
Herrer – Tobias T. Truelsen
Herre Midage – Tommy Eskebjerg
Senior Herrer – Claus H. Hansen
Veteran Herrer – Jørgen Petersen 
Super Veteran Herrer – Knud Z.E.Sørensen
Stableford mestre :
Damer – Karin Hansen
Herrer – Peter Carstensen

Endnu en gang et stort tillykke til alle vindere.

Der skal fra turneringsudvalget lyde en stor tak til alle vore turneringssponsorer og til dem, som
undervejs har hjulpet ved gennemførelsen af vores turneringer.



Sponsorudvalget:

Til trods for endnu et år med covid-19, er vi i Tønder Golf Klub taknemmelige over den store velvilje vi er blevet 
mødt med fra vore sponsorer.  Dette betød at sponsorudvalget kunne kom i mål med de budgetterede 
sponsorindtægter, og var i stand til at skaffe sponsorindtægter på i alt 235.471 kr.

Der skal lyde en stor tak til samtlige vore sponsorer, og vi kan kun opfordre medlemmerne til at bruge disse 
aktivt, da sponsorerne udgør en vigtig del af klubbens økonomi.

På sponsortavlerne ved drivning range og klubhuset samt på www.tondergolfklub.dk finder I en liste over 
klubbens sponsorer. 



Webudvalget:

Vi har i 2021 fået lavet en Facebook side ”Tønder Golf Klub - kronikere” som er en offentlig side der fortæller 
om projektet med kroniker. Der er derudover lavet en lukket facebookside kun for kronikere, hvor de kan 
kommunikere med hinanden. 

Vi har lavet gruppen Tønder Golf Klub Medlemmer til en lukket gruppe, for at undgå at uvedkommende 
kommer ind i gruppen og kan læse med. Dette fik vi gjort i forbindelse med Facebooks nye regler for Grupper. 
Det er også derfor I ikke kan dele opslag, der ligger på medlemssiden.

Vores officielle Facebookside hedder Tønder Golf Klub, her vil de ting, som vi gerne vil dele med golfere udefra 
være opslået. 

Vi har allerede nu annonceret kommende uge 29 i 2022. 
Der har været lidt undren over, at klubmedlemmer først kan booke fra kl. 15.00. Vi har og er fortsat af den 
holdning, at uge 29 er vigtig for klubben og rigtig godt givet ud. 
Dette både set i lyset af markedsføringsværdien, og også med de økonomiske briller. 
Vi håber derfor på forståelse fra klubbens medlemmer, at gæsterne er i højsædet denne uge. 



Baneudvalget

Banen har som tidligere nævnt været under en kraftig renovering i 2021 med både søer og 
teestedskonvertering.
Derudover har der været arbejdet med opgradering af stier, og dette fortsættes der med i kommende sæson.

Vi har i 2021 været plaget af sygdomsangreb på greens.
Fremadrettet vil i sær greens få endnu mere opmærksomhed. 
Generelt er det luftning, topdressing, vertikalskæring og tromling der bliver brugt flere ressourcer på.
Vi håber dermed at kunne begrænse sygdomsangreb, få minimeret filtlaget, opnå endnu mere jævnhed på 
greens, samt få en mere ensartet hastighed på greens.
Vores målsætning er at greens skal rulle 9-9.5 på stimpmeteren. Det er en lille forøgelse i forhold til tidligere, 
hvor de igennem 2021 typisk har lagt mellem 8-8.5. udsvingene har dog været helt fra 7.2 til 10.5

Ligeså er vi i gang med at se på løsninger omkring udtynding af rough områder. Vi er klar over at det er 
vanskeligt når man lander i disse, men vi vil ikke gå på kompromis med at fjerne områderne, da de giver så 
meget karakter til banen, og hele layoutet minder meget mere om end golfbane, end hvis områderne 
konsekvent klippes ned.

I 2021 fik vi for alvor sat gang i væksten på især fairways. Vi kan tydelig se effekten af den mængde gødning vi 
har udbragt. 
Dette arbejde fortsætter vi naturligvis med, men vi var nok lige rundhåndede nok til tider, da vi i foråret 
oplevede en eksplosionsvækst, dette afstedkom af organisk gødning og NPK der viste sin effekt på samme tid, 
selvom det blev udbragt med godt og vel en måneds difference.



Vi har i 2021 brugt ca 5.000 m3 vand mere end tidligere. Vi synes selv at vi har formået at holde banen flot og 
grøn, stort set hele sæsonen igennem. Fremadrettet vil der også være fokus på vanding i tørkeperioder.
Vi har godt med luft i vores indvindingstilladelse, og der er afsat 100.000 kr i 2022 budgettet til vanding. 
Forbrug i 2021 ca. 74.000,  så vi bør være godt dækket ind

Generelt vil der fortsat være fokus på banen. Vi har således til 2022 afsat flere ressourcer. Vores budget til 
banen har nok aldrig været så høj tidligere til vedligehold af banen. Dette skyldes øget slid, men i særdeleshed 
også prisstigninger, især omkostninger til brændstof og gødning har været på himmelflugt. Vi har derfor valgt at 
købe alt gødning ind ultimo 2021 og primo 2022, dels for at kunne begrænse prisstigninger, og i det hele taget 
være sikker på vi kan få det vi skal bruge.

Nedenfor vises udviklingen i spillede runder for TGK.
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Investeringer

Toro 3500 konturklipper, med sidewinder. Dette gør at vi nemmere kan klippe mellem bunkere og greens, samt 
rundt om teesteder. Vi minimerer samtidig afklip på greens.

Vertikalskærer til green, vi har i vores vedligeholdelsesprogram afsat ressurcer til vertikalskæring af greens hver 
2. uge.

En ekstra tromle til rulning af greens

Omlægning Green 16

Skilteprogram inkl. bænke og skraldespande

Færdiggøresle af kantineforhold ved Greenkeepere og frivillige





Personale

Vi har igen valgt at forlænge vores aftale med Jens, han er ansat til 30 timer, mandag til onsdag. 

Vores rengøringsmedarbejder er ansat 9 timer om ugen

John som klubsekretær .

Banepersonalet:
Christian Outzen – fuld tid
Christian Bohsen – fuld tid
Eli – 25 timer om ugen i 8 mdr.
Person i jobafklaring, på sigt 20 timer om ugen i 8 mdr. 
Medarbejder X – 25-30 timer. 
Der er i alt budgetteret med 75 timer til sæsonarbejdere
Conny – 8 timer flexjob

Vi vil i 2022 igen gøre brug af frivillige på kontoret.

Fra bestyrelsen side, skal der lyde en stor tak til hele personalet og de frivillige for 
den store indsats, de har ydet i 2021.



Hole-in-one

Vi har i 2021 haft intet mindre end 3 hole in Ones:

Jan Motzkus – TGK på hul 17

Dieter Gross – TGK på hul 2

Michael Sørensen - Trelleborg Golf klub på hul 13

Stort tillykke til dem alle sammen



Tak for 2021

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!  

Tidsholmvej 6, 6270 Tønder
Konstitueret Formand 
Hans Christian Freiberg


