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1) Klargøring af bane og klubfaciliteter til sommersæson 2022 

 
Vores banepersonale og de frivillige har travlt med at gøre 
banen klar til åbning af sommergreens fredag, den 1. april 
2022, kl. 9.30. 
 
Husudvalget og en kreds af frivillige har gennemført 
hovedrengøring af klublokale og faciliteter og en stor kreds 
af frivillige har hjulpet baneudvalget med forårsrengøring på 
banen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nyanlagte teesteder må ikke benyttes endnu. Midlertidige teesteder vil være 
etableret. 
 
HUSK – tilmelding til åbningsturneringen søndag, den 3. april 2022 
Tilmelding på Golfbox. 
 

 

 

  

28 frivillige var klar fredag, den 25.3. kl. 9 til oprydning på banen 

  



2) - Overgang fra gul/rød teested til Metrix-teesteder 
     - Den digitale baneguide GLFR-app 

 
Overgang til Metrix-teesteder: 
  
Pr. 1.4.2022 er teestederne ikke længere 
markeret med farverne – gul og rød.  
Teestederne markeres fremover med 
længdeangivelserne – 61, 57, 52, 48 på hvert 
teested. På de nye baneskilte, som er forsynet 
med kort over hullet, er de forskellige længder og 
afstande til hullet angivet. 
 
Scorekort er ændret til meterangivelse. Golfbox 
udskriver automatisk – i forhold til dit handicap – 
hvilken afstand du skal spille fra.  
Du kan manuelt vælge en anden afstand. 
 

 Konverteringstabel i forhold til handicap 
o Herre 

 Tee 61 fra 0 til 8,9 
 Tre 57 fra 9,0 til 19,9 
 Tee 52 fra 20 til 35,9 
 Tee 48 fra 36 til 54 

o Damer 
 Tee 57 fra +8.0-3.9 
 Tee 52 fra 4.0 til 25.0 
 Tee 48 fra 25.1 til 54  

 
Tallene angiver banens længde i forhold til det enkelte teested (48 svarer således til cirka 4.800 meter). 
 
Den digitale baneguide GLFR-app 
 
Tønder Golf Klub har indgået aftale med GLFR om brug af deres digitale løsning 
på 18-huls banen og par3-banen. 
 
App’en indeholder mange funktioner som på sigt vil blive implementeret i Tønder 
Golf Klub. F.eks er de nye banetavler en udskrift fra GLFR. 
 
Bestyrelsen anbefaler at man installerer og anvender GLFR.  
 
I vedlagte link finder du vejledning til download, installation og brug af app’en. 
 

 Den mest præcise golf GPS - GLFR 
 
 
 

 



3) Vil du hjælpe klubben med at få tilbagebetalt moms for 2022 

 

Betingelse for at komme i betragtning ved udlodning af puljen er, at mindst  
101 personer/virksomheder donerer 200 kr. til Tønder Golfklub. 

Det donerede beløb er fuldt fradragsberettiget for den enkelte bidragsyder. 

Vi vurderer, at Tønder Golf Klub vil kunne få tilbagebetalt ca. kr. 200.000 for 
regnskabsåret 2022, såfremt vi modtager donationer fra mindst 101 personer. 

Beløbet vil blive anvendt til medfinansiering af bygge- og anlægsaktiviteterne på 
driving-range.   

Hvis du synes, at det er en god ide som du gerne vil støtte, skal du indbetale kr. 
200,00 til konto.nr. 9828-8850499641 eller MobilePay 85818, hvor du oplyser 
navn, adresse og cpr.nr.  

Indbetaling skal være foretaget senest den 31. august 2022 
 
Cpr.nr. skal oplyses, så klubben kan indberette donationen til Skat, hvorved du 
får skattemæssigt fradrag for beløbet. 

Vore tyske medlemmer kan også donere penge, men de vil ikke kunne få 
skattefradrag. Vore tyske medlemmer skal oplyse navn og adresse ved 
indbetaling som kan ske til: Sydbank Flensburg. Kontonr. 1000563292. Iban nr. 
DE96215106001000563292 Bankleitzahl 21510600 Bic Adr.: SYBK DE22 

Såfremt vi ikke opnår 101 donationer – og dermed ikke kan godkendes som 
gavemodtager af Skat, vil vi tilbagebetale de indbetalte beløb til de enkelte 
bidragsydere. 
 
Det kan oplyses, at vi lever op til de fastsatte krav omkring Privatlivspolitik samt 
Persondataforordningen generelt i forbindelse med håndtering af personoplysninger. 

 

4) Status på bygge- og anlægsaktiviteter i 2022 

 

Der er udarbejdet tegningsmateriale på overdækket driving-range og 
Trackmann-bygning som er sendt til Tønder kommune med henblik på 
byggetilladelse. 

Støbning af fundamenter forventes igangsat inden sommerferien. 

2 leverandører på byggematerialer og 2 leverandører på grus, sand og 
vækstjord er anmodet om at afgive tilbud, jfr. tegningsmaterieale. Billigste pris 
er valgt som leverandør. 



Bestyrelsen har besluttet, at byggematerialer bestilles til levering så hurtigt som 
muligt for at undgå yderligere prisstigninger. 

Tilskud fra fonde m.v.: 

 Momskompensation    kr. 194.000 
 Ecco      kr. 100.000 
 LAG har indstillet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  kr. 200.000 

 

I alt      kr. 492.000 

      ========= 

Derudover ligger der ansøgninger hos fonde, hvor der endnu ikke er truffet en afgørelse. 
 

5) Velbesøgt regelaften arrangeret af regel- og handicapudvalget 

 
Ca. 75 personer deltog i Regel- og 
handicapudvalget opfølgningskursus i 
de nye golfregler. 
 
Nicolai fra DGU forklarede reglerne på 
en god og underholdende måde. 
 
Et arrangement som godt kan tåle en 
gentagelse på et senere tidspunkt. 
 
 

 

6) Andet 

 
Gratis prøvemedlemskab i 2022 
Der afholdes åbent-hus for det ordinære prøvemedlemskab den 4. og 6. april fra 
kl. 16-19.  
 
Golfforløb for personer med en kronisk sygdom 
Der afholdes åbent-hus den 11. og 12.4. fra kl. 16-18 
 
A-11 kort 
Kortet kan købes for kr. 700,-  
Bestilling: 

 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 
 

 



 
Venlig hilsen 

Bent Johannsen 
Formand 

 

 

 


