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1) Ordinær generalforsamling. 

 
Klubbens ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag, den 10. februar 2022 
i klublokalet. 
 
Knap 70 personer var mødt op til generalforsamlingen. 
 
Nyvalgt til bestyrelsen blev: 

 Bent Johannsen – formand 
 Lene Jacobsen 
 Rune Wang Johannsen 
 Hans Christian Freiberg (Genvalg) 

 
På klubbens hjemmeside kan du se: 

 Referat fra generalforsamlingen 
 Beretning 
 Regnskab og budget 
 Indkomne forslag  
 Bestyrelsens præsentation af bygge- og anlægsaktiviteter 
 Referat nr. 1 fra konstituerende møde i bestyrelsen 

 
Bestyrelsens forslag til byggeprojekter i perioden 2022 – 2023 incl. finansiering 
blev godkendt på generalforsamlingen.  
 
Referater | Tønder Golf Klub (tondergolfklub.dk) 
 
 
 

 



2) Oprydning på banen inden sæsonstart 

 
Fredag, den 25. marts 2022 er det planlagt, at der skal foretages oprydning 
imellem træer og krat på banen så den er klar til åbningen i starten af april. 
 
Har du lyst til at hjælpe kan du møde op ved maskinhallen kl. 9.00 
 
Arbejdet forventes afsluttet kl. 12.00 
 
 

3) Kampagnen ”Gratis prøvemedlemsskab i hele 2002” 

 
Også i år kører vi kampagnen  
”Gratis prøvemedlemsskab i hele 2022” 

Der afholdes åbent hus mandag den 4. april og 
onsdag den 6. april 2022 fra kl. 16 – 19. 

Kampagnen om gratis prøvemedlemskab - for at 
hverve nye medlemmer - er vital for at fastholde 
medlemstallet. 

I 2021 havde vi ca. 80 nye prøvemedlemmer, 
hvoraf 40 indmeldte sig i klubben. Dette antal 
svarer ca. til det antal medlemmer som udmeldte 
sig pr. 30.11.2021. 

Bestyrelsen skal derfor opfordre alle medlemmer 
til at promovere ordningen over for familie, 
venner og arbejdskollegaer m.fl. 

En god måde vil være, hvis du deler opslaget fra 
klubbens officielle facebook-side på din egen side. – se link 
https://www.facebook.com/1309470872435783/posts/4765668296816006/ 

 

4) Køb af A11-kort for 2022 

 
A11-ordningen kører også i 2022. Prisen er forhøjet til kr. 700,-. 
 
A11-kortet giver adgang til fritspil på: 

 Skærbæk Mølle Golfklub 
 Varde Golfklub 
 Kaj Løkke Golfklub 
 Ribe Golfklub 
 Tønder Golfklub 

 

 



Bestilling sker ved henvendelse til kontoret eller ved at indbetale kr. 700,- på 

 Tønder Golfklubs MobilePay nr. 85818 med angivelse af medlemsnummer 
 I Sparekassen Tønder på kto.nr. 9828-8850499641 + medlemsnummer 
 I Sydbanks afdeling i Flensborg IBAN: DE96215106001000563292 BIC: 

SYDBK DE22 + medlemsnummer 
 
 

5) Golfforløb til dig med en kronisk sygdom 

 
I 2021 gennemførte vi første gang projektet ”Golf til dig med en kronisk 
sygdom”. 
32 personer tilmeldte sig forløbet, hvoraf 28 
personer fortsat var aktive efter 
undervisningsforløbets afslutning. 
 
Deltagerne har etableret deres egen ”Klub i Klub” 
som spiller hver mandag på par3-banen. 
 
I 2022 kører projektet igen, hvor vi håber på mindst 
samme tilslutning som sidste år. 
 
Vi holder åbent hus: 
 Mandag den 11.4. kl. 16-18 og 
 Tirsdag den 12.4.  kl. 16 -19 
 
Projektet bliver annonceret på klubbens 
hjemmeside samt på den officielle facebook-side ”Tønder Golf Klub – Kroniker 
golf” 
 
Du må meget gerne dele tilbuddet på din egen facebook-side. – se link 
https://www.facebook.com/groups/248391510169588/permalink/482648950077175/ 
 
 

6) Kontormedhjælpere 

 
Vi har hårdt brug for flere hjælpere til at passe kontoret i sommersæsonen på 
tirsdage, onsdage, torsdage og fredage i tidsrummet 9 – 13. 
 
Arbejdsopgaver: Telefonpasning, tage imod og hjælpe greenfee-gæster, salg af 
artikler fra shoppen. 
 
Har du lyst til at hjælpe kan du kontakte mig på mail: 
formand@toendergolfklub.dk 
 
 
 

 



7) Baneudvalget 

 
På grund af den megen nedbør har banen været lukket mandag til fredag i uge 
8. 
 
Der er fortsat forbud mod kørsel med buggy’s og rollers. Baneudvalget vurderer 
løbende, hvornår kørsel kan tillades igen.  
 
Personalet er i gang med at gøre klar til sommersæsonen, bla. med opsætning 
af nye banetavler ved de nye tee-steder. 
  
Åbningsturneringen er foreløbig planlagt til søndag den 3. april – men vil 
selvfølgelig være afhængig af vejret. 
I nyhedsbrevet ultimo marts vil der komme en beskrivelse af overgangen til 
”meter-system” på tee-stederne samt en beskrivelse af GLFR-app’en som kan 
anvendes som baneguide. 
 
 

8) Medlemmer i udvalg 

 
Følgende udvalg er nedsat: 

 Baneudvalg  
Hans Chr. Freiberg, formand – Theodor Juhl - Holger Riggelsen – Kaj Jacobsen – 
Christian Outzen 

 Begynderudvalg 
Kjeld Hansen, formand - Karina Bossen – Claus Bruun – Kim Clausen – Lillian Hoeg – 
Johan Maier – Uwe Carstensen 

 D-udvalg Michael Roloff 
 Regel- og handicapudvalget 

Erna Hvedemose, formand – Lars Nauheimer – Tue Ingemann Pedersen – Bente 
Solgaard 

 Byggeudvalg 
Bent Johannsen, formand – Hans Christian Freiberg 

 

Øvrige udvalg er ikke nedsat endnu. 

 
Venlig hilsen 

Bent Johannsen 
Formand 

 

 

 


