
Bilag 1, 2 og 3 til referat fra generalforsamling den 10.2.2022 

 

1. Bestyrelsens forslag 

Fremlæggelse af bygge- og anlægsprojekter, samt finansiering heraf til 
godkendelse. 

På medlemsmødet den 30. september 2021 præsenterede bestyrelsen sin udviklingsplan for 2021 – 
2023 som beskrevet i referatets punkt 4. 

Udviklingsplanen omhandler: 
-  Renovering af driving range / etablering af overdækkede  
   udslagssteder med lys – ca.    kr.    600.000 
-  Udvidelse af maskinhal og udskiftning af klimaskærm – ca.  kr.    500.000 
-  Etablering af Trackman Træningscenter – ca.    kr.    400.000 
Den samlede økonomiske ramme beløber sig til    kr. 1.500.000 

På medlemsmødet oplyste bestyrelsen, 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.  
 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen præsentere projekterne - herunder nyt forslag til finansiering 
således, at alle 3 projekter kan igangsættes i løbet af 2022 og 2023. 

 
Bilag: 

- Referat fra medlemsmøde den 30. september 2021 kan ses på: 2021-okt-ref-dk.pdf 
(tondergolfklub.dk) 

- Link til eksempel på Trackman træninscenter: https://youtu.be/IggQDkrPoic 

 

 

 
 



2. Forslag fra Bo Jacobsen – medlem nr. 88-006 

Forslag til generalforsamlingen den 10/2-2022, modtaget den 3.2.22,kl. 13.16 
Den udviklingsplan for banen der blev vedtaget i 2016 og som havde udløb i 2020 blev udarbejdet i 
samarbejde med Dansk Golf Union, men er ikke fuldt ud implementeret, derfor bør denne gøres helt 
færdig og det bør stadig være vores fokus på at gøre selve banen så tiltrækkende og så god som 
muligt. Derfor bør kommende investeringer primært være rette mod den – det gælder både 
vandingsanlæg, kvalitetshøjnelse på fairways og greens samt rough og beplantning. Desuden bør 
der overvejes en tiltrængt højnelse af kvaliteten på par 3 banen som den i den grad trænger til. 

 

Jeg savner også, at der sker en principiel drøftelse af vores tilgang til at gøre banen så naturvenlig så 
mulig, herunder at man forsøger at gøre mere for biodiversiteten, således at de tidligere vedtagne 
planer om at sætte fokus på dyre- og planteliv i højere grad fremmes. Det gælder især sø- og 
vådområderne, beplantning samt rough områderne. Forslag til en ny udviklingsplan for både bane 
og andre forhold for de kommende år bør udarbejdes og debatteres blandt medlemmerne inden man 
iværksætter store tiltag og bør offentliggøres således at der er tid til at komme med input fra 
medlemmer – helst i god tid inden generalforsamlingen. 

 
Tønder, den 3/2-2022 

Med venlig hilsen 

Bo Jacobsen  

medlem 006 

_____________________________________________________________________________ 

Bestyrelsens kommentarer til Bo Jacobsens forslag: 

 

1. Udviklingsplan for perioden 2016 - 2020  
I referat fra bestyrelsens møde den 6. oktober 2021 fremgår:   
”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”. 
 

2. Fokus på at gøre selve banen så tiltrækkende og så god som mulig – og kommende 
investeringer rettes med det. 
Bestyrelsen og baneudvalget har fuld fokus på at investere og forbedre kvaliteten af banen.  

a. Samtlige søer er renoveret i vinteren 2020/21, hvor der er etableret spunsvæg på hul 2 og 
hul 10. 

b. I 2020 er der etableret en ny vandboring med ny pumpe der har kapacitet til at vande 
greens, tee-steder samt fairways om natten. 
Der er indkøbt 2 mini-vandkanoner til vanding af fairways 

c. I efteråret 2021 er der etableret nye teesteder så banen i dag er en meter-bane med 4 tee-
steder på hvert hul. 
Der er samtidigt installeret vanding på alle teesteder. 

d. Gødningsplaner for teesteder, fairway og greens er revideret i 2020, hvilket betyder, at 
såvel fairway som greens er i væsentlig bedre vækst og kvalitet end tidligere. 



e. I 2020 startede vi med at lade rough gro. Den er endnu kraftig da jorden stadig er 
næringsholdig. Baneudvalget arbejder på at udtynde denne. 

f. I 2021/22 investeres der i nye banetavler som er integreret med GLFR. 
Udgiften af holdes af driftsbudgettet. 

g. Green 16 omlægges i efteråret 2022 – Udgiften afholdes af driftsbudgettet. 
h. Par3-banen er prioriteret i 2021 og 2022. Større klippefrekvens, gødning og bedre 

greens. Banetavler svarende til dem på den store bane opsættes i 2022 
i. Baneudvalget arbejder løbende med planer om yderligere beplantning på såvel den store 

bane som på par3-banen.  
 
Rigtig mange forbedringer som gør at banen aldrig har stået bedre end den gør nu. 
 

3. Forslag til en ny udviklingsplan for både bane og andre forhold for de kommende år bør 
udarbejdes og debatteres blandt medlemmerne inden man iværksætter store tiltag. 
Der skal selvfølgelig være en dialog med medlemmerne om større tiltag og udarbejdelse af 
udviklingsplaner.  
Det skete desværre ikke i forhold til den udviklingsplan bestyrelsen præsenterede i efteråret 
2021, hvilket bestyrelsen også har beklaget. 
 
Udgangspunktet for bestyrelsens arbejde er vedtægtens § 7: 
”Bestyrelsen træffer afgørelse i klubbens daglige anliggender og drager omsorg for banens 
vedligeholdelse m.v., for spillets tilrettelæggelse samt afvikling af matcher og repræsenterer i 
det hele taget klubben udadtil. Klubben tegnes af formanden i forening med et 
bestyrelsesmedlem og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. For de af bestyrelsen 
på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue”. 
 
Bestyrelsen og tidligere bestyrelser har altid fortolket § 7 på den måde at det suverænt er 
bestyrelsen der træffer afgørelse i alle anliggender i klubben. 
- men selvfølgelig skal medlemmerne orienteres om planer og aktiviteter og ved større 
ændringer have mulighed for at kommentere oplæg fremsat af bestyrelsen. 
 
Det skal dog præciseres, at det er bestyrelsen der afgør om planer / ændringer er så omfattende 
at de sendes i høring hos medlemmerne. 
 

 

 

 



3. Forslag fra Regnar Sørensen – medlem nr. 88-364 

 

Forslag til generalforsamlingen 10.02.2022  - Modtaget lørdag, den 5.2.2022, kl. 23.20 

 

Der udarbejdes en udviklingsplan for Tønder Golfklub og dens bane samt faciliteter. Planen skal 
mindst gælde frem til 2026 og prioritere indsatsområder, hvor der skal mindst indgå følgende: 

18 hullers banen 
Par tre banen 
Biodiversitet, dyre- og planteliv på hele banen inkl. søer og grøfter 
Faciliteter for driftspersonale, herunder maskinhal 
Træningsfaciliteter 
Klubhus med faciliteter 

Proces for tilblivelse af udviklingsplan: 
Der nedsættes et udvalg, der laver en køreplan for udviklingsplanens tilblivelse. Den skal indeholde 
inddragelse af klubbens medlemmer og procedure for vedtagelse samt finansiering.  

Vedtagelse af udviklingsplanen med finansiering skal ske hurtigst muligt på en ekstraordinær 
generalforsamling og senest på ordinær generalforsamling 2023. 

 

Med venlig hilsen 

Regnar Sørensen 
Medlem nr. 88-364 

Fredag den 05.02.2022 
 

 

Bestyrelsens kommentarer til Regnar Sørensens forslag: 

 

Bestyrelsen har allerede arbejdet rigtig meget med en del punkterne fra forslaget. Den nyvalgte 
bestyrelsen havde i starten af 2021 en brain-storming om udviklingstiltag i Tønder Golfklub 

 
1. Udvidelse af maskinhal 
2. Udvidelse af Driving Range – overdækket m. lys. 
3. Trackman  
4. Tilkøb af jord til udvidelse af par3-bane  (47000 m2 – 4,7 ha.).- kr. 600,000 + anlæg kr. 

1.550.000,-) 
5. Udvidelse af par 3 banen til 12 hullers pay and play (se 4) - 
6. Udvidelse af banen til pro-bane m.hvid teested. 
7. Overdækket terrasse 
8. Maling af tag på gammel bygning (ca.300M2 – maskinhus ca.430M2) 
9. Udvidelse af sortiment i sekretariatet med større omsætning 



10. Samarbejde med hoteller mv. i nærområdet. Flere green-fee-spillere. 
11. Minigolfbane 
 

Efterfølgende har bestyrelsen prioriteret følgende indsatsområder i udviklingsplanen 2021-
2023 
 

 Punkterne 1 + 2 + 3 er blevet til de prioriteringer der arbejdes med på projektstadie. 
 4 + 5 er blevet screenlagt, da de 1,5 mio til etablering er kraftigt undervurderet. Således ville 

en 9 eller 12 huls pay & play bane ikke kunne forrente sig 
 6, dette blev pålagt baneudvalget, samtidig blev banen omkonverteret til metrisk system, 

således bredden vil blive tilgodeset. Dette er eksekveret, montering af skilte pågår den næste 
måneds tid. 

 7, screenlagt. Behovet dækkes med parasoller 
 8 screenlagt indtil videre. Men på sigt skal der gøres noget (Nyt tag på maskinhal indgår i 

punkt 1. 
 9 vurderes i 2022 
 10 der er ikke den store opbakning. Vi kører videre med de aftaler der ligger 
 11 screenlagt pga økonomi, og så har marsk camp lige åbnet et proff. anlæg. 

 

Projekter i forhold til daglig drift: 

 Baneudvalget har ansvar og kompetence vedrørende drift af banen og faciliteter tilhørende 
banedrift. Denne opgave er pålagt baneudvalget af bestyrelsen. I praksis betyder dette at der 
bliver orienteret om hvad der laves, men afgørelsen ligger i baneudvalget: 

o Investeringer i maskinpark 
o Projektarbejder der foregår på banen, herunder Tee renoveringer, renovering af 

vandingsanlæg mv., omlægning af green 16 (evt. 17+2) 
o Implementering af nye skilte 
o Layout på banen 
o Indretning af kantineforhold til medarbejdere 
o Renovering af værksted 
o Udbygning af maskinhal 

 
 Banebudgettet er igennem de senere år hævet en del, for at ovenstående tiltag kan 

gennemføres via driftsbudgettet. Vores vurdering er, at det giver den største fleksibilitet, 
samt den bedste udnyttelse af den tilgængelige økonomi. 

 

Tilbage i perioden 2016-2018 blev der af tidligere bestyrelse ”joket” med at vi ville være en af de 
bedste golfbaner i det sønderjyske. 

Denne joke blev der dog gjort mere og mere alvor af, som tiden gik. 
 

Vi har derfor de senere år arbejdet under følgende vision: 

 TGK skal være en medlemsbaseret klub, som rangerer i top 3 i området, hvor man i høj grad 
ønsker udvikling der følger tidens trend indenfor golfsporten, således klubben er attraktiv 
for egne samt gæste-spillere mange år ud i fremtiden.  
 
 
 



 
At der skal tages højde for naturen og biodiversiteten og videreudvikle denne i positiv 
retning er en selvfølge. 
 

o Desværre er der ikke alle arbejdsgange der harmonerer med biodiversitet.  
o Der udføres stadig bekæmpelse med pesticider, selvom brugen heraf er meget minimal 

ift tidligere. 
o Vedligehold af banen generelt medfører CO2 udslip, på sigt og nok desværre mange år 

ud i fremtiden vil der være enten brint eller el drift. Hvis man vil det indenfor en 
overkommelig fremtid skal der bruges penge i en helt anden målestok end vi er vant 
til. Dernæst bliver en stor del af vedligeholdelsen svær at udføre in house. 

o Søer og vandløb er i TGK en nødvendighed for at kunne afvande området. Vi er i et 
lavtliggende område, med mange forskellige jordbundsforhold. Herunder sand, silt, 
tørvejord, lerjord m fl. For at banen skal være spilbar også i nedbørsperioder, er det 
nødvendigt at vi har et effektivt afvandingssystem. Dette i form af dræn, 
afvandingskanaler, og søer / bufferbassiner. Vi renser kanaler og søer op for at de 
ikke gror efter og dermed ikke opfylder funktionskravene til afvanding. Vi har senest 
fået brinker reetableret, således at disse ikke bliver ved med at sætte sig og kan 
vedligeholdes maskinelt. Der er ryddet lidt krat og vildskud i forbindelse hermed, 
dette har været nødvendigt. Samtidig er vi af den overbevisning at flertallet synes det 
ser pænt og nydeligt ud. Hvad angår biodiversiteten så er det nødvendigt med denne 
oprensning, dog er skråninger etableret med et anlæg > = 3, som fremmer 
tilgængeligheden for dyrelivet. 

o Roughområderne har vi valgt at lade gro for at kunne nedbringe klipningsintervaller. 
Dette fremmer biodiversiteten, da vi bruger væsentlig færre timer på vedligehold, og 
dermed en besparelse af udledningen af CO2 og fremmer insekt- og dyrlivet.  At det 
så også kommer klubbens økonomi til gode ift. besparelse af mandetimer og færre 
driftstimer på materiellet er en sidegevinst. Ydermere har vi den opfattelse at banens 
udtryk fremviser en pæn og varierende golfbane med roughområderne. 

o Startgødning på fairway mv. er organisk gødning, ligeså er enkelte gødningsintervaller 
på greens også erstattet med organisk gødning. 

o Ift. biodiversiteten er det planen at der ifm. omlægning af green 16, udsås ”bivenlig 
blomsterblanding” i krattet mellem tee 8 og green 16, samt bag ved green 10. 

 

Vi er opmærksomme på biodiversiteten som tænkes ind hvor det er muligt - Det primære 
fokusområde er til stadighed at have et golfanlæg der er så attraktiv som muligt ift. den økonomi der 
er tilgængelig, og vi tilgodeser bredden fra hcp 54 til 0. 

 

Forbedringspunkter der bliver arbejdet med i fremtiden: 

 Udtynding af diverse skovområer, så eks træer får bedre vækstbetingelser 
 Udtynding af rough områder 
 Fremme roughområder omkring bagerste teested, hvor der alene spilles Tee 61 
 Dræning af de sidste problemzoner 
 Omlægning af Green 16, på sigt evt. 17+2 
 Løbende vedligehold / renovering af de sidste Teesteder 
 Generelt løft af par tre banen. Greens er klippet større, disse skal eftersås i foråret. Rough er 

delvis etableret. Træer skal plantes 
 Drivingrange område omlægges. Faren i flygtige bolde mod par tre banen bliver dermed 

minimeret. 



Eksterne samarbejdspartnere: 

 

 Ecco -og sparekassen roser de projekter der er præsenteret for dem, netop for at være 
visionær 
 
Ecco har således doneret kr. 100.000 til de prioriterede projekter – under forudsætning af at 
samtlige projekter er gennemført senest ved udgangen af 2023. 

 

 Det er vores vurdering at stort set samtlige klubber er i besiddelse af Trackmann indenfor en 
kort årrække. (Aabenraa, Ribe, Sønderjyllands, Sønderborg, Royal Oak m.fl.) 
Her vil det være væsentligt at have denne for at kunne fastholde og tiltrække nye 
medlemmer. 

 Citat tilsendt bestyrelsen: 
 
”Mojn og tillykke med en ny sæson 21' 
Vi var idag 26 marts på besøg hos jer og spillede en match med A11 medlemsskab i pæn 
vejr med lidt vestenvind.  

Der var rigtig godt besøg og det kørte tidsmæssigt fuldstændig efter klokken. Vi havde 
starttid kl 11 og var efter 3 1/2 time.  

Vi vil hermed dele rigtig mange roser  ud til jer for aldeles spændende bane ændringer 
som vil stå meget flot når græsfrøene spirer og alt bliver grønt ved de nydesignede 
vandhazarder (strafområder) - det er da rigtige mange ændringer i her har formået at 
gennemføre. Bunkers skal også have ros for dejlig sand samt flotte kanter der virkelig giver 
en flot enhed. Et kæmpe arbejde har det også været at indramme de søer der har fået en flot 
afslutning med værn i spilleretningen frem imod fairway og og greens. 

Og sidst men ikke mindst bemærkede vi at parkeringspladsen har fået et kæmpe løft til 
luksus status med kantsten beplantning og flot grus. 

Vi bruger mund til mund metoden herhjemme i Kaj Lykke og giver vores positive mening til 
kende; vi har allerede nye planer om at tage til Tønder primo april. Vores OldMax klub har 
37 medlemmer så en match tur på vores normale ugedag onsdag 

vil vi nu foreslå bliver programsat her i foråret. Vi er naturligvis A11 medlemmer i et antal 
af 30 så nu skal vi bare have restauranter og køkken åbnet igen (primo maj).” 

 

Afslutningsvis er det bestyrelsens holdning, at TGK er godt på vej. Vi har igennem de sidste 
5-6 år formået at lave store forbedringer og investeringer på såvel bane som klubfaciliteter – 
finansieret inden for eksisterende budgetter og tilskud fra fonde. 

Dette skyldes efter bestyrelsens opfattelse, at vi har en handlekraftig bestyrelse som har 
kompetencerne til iværksættelse af såvel drift som nye aktiviteter. 

Bestyrelsen henholder sig til vedtægtens §7, hvorfor bestyrelsen ikke kan bakke op om 
Regnar Sørensens forslag. 
 



Vedtægtens § 7: 

Udgangspunktet for bestyrelsens arbejde er vedtægtens § 7: 
”Bestyrelsen træffer afgørelse i klubbens daglige anliggender og drager omsorg for banens 
vedligeholdelse m.v., for spillets tilrettelæggelse samt afvikling af matcher og repræsenterer i det 
hele taget klubben udadtil. Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem og 
ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan 
ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. For de af bestyrelsen på klubbens vegne 
indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue”. 
 
Bestyrelsen og tidligere bestyrelser har altid fortolket § 7 på den måde at det suverænt er 
bestyrelsen der træffer afgørelse i alle anliggender i klubben. 
- men selvfølgelig skal medlemmerne orienteres om planer og aktiviteter og ved større ændringer 
have mulighed for at kommentere oplæg fremsat af bestyrelsen. 
 
Det skal dog præciseres, at det er bestyrelsen der afgør om planer / ændringer er så omfattende 
at de sendes i høring hos medlemmerne. 
 

 

 


