
Tønder Golfklub – bestyrelsesmøde nr. 3 - 2022

Bestyrelsesmøde tirsdag, den 29. marts 2022, kl. 17.00 i mødelokalet.

Fremmødte: Bent Johannsen, Lene Jacobsen, Kjeld Hansen, Hans Jørgen Hansen, Ulrik 
Krogsnæs , Rune Wang Johansen, Hans-Christian Freiberg, Karl-Aage       
Thylkjær og Hanne Brammann

Afbud:

Åben dagsorden:

(Beslutning skrives i kursiv)

1. Regler for betaling af gun-start

Der har været tvivl om regler for betaling gun-start når Klubber i klubber afvikler 
turneringer som ligger uden for deres normale reserverede tider.

Fremadrettet bliver reglen administreret på følgende måde:
 KIK skal ikke betale for gun-start når de spiller på deres normale ugentlige 

spilledag – heller ikke for inviterede gæster/klubber som betaler green-fee.
 Der betales 30 kr. i gun-start pr. deltager når KIK eller arrangører af lokale 

”Byturneringer” reserverer tider med gun-start på andre dage.
 Den enkelte KIK eller arrangør foretager indberetning af antal deltager og 

indbetaling til sekretariatet umiddelbart efter turneringens afslutning.

- Godkendt

2. Oprettelse af konto for Klubber i klubber (KIK) i Tønder Golf Klubs regnskab 
samt mulighed for MobilePay-ordning

I dag har den enkelte KIK oprettet egen konto i bank eller sparekasse eller 
klubbens kassebeholdning står på kassererens private bankkonto.

Det er aftalt med sekretariatet, at hver KIK kan få oprettet en konto i Tønder Golf 
Klubs regnskab, hvor de kan indbetale deres likvider. 
Det henstilles, at Ind- og udbetalinger kun sker en gang om måneden.

Den enkelte KIK kan også få oprettet en MobilePay-konto på Tønder Golf Klubs 
ordning. Indbetalinger tilgår KIK’s konto minus transaktionsgebyr på p.t. 0,60 kr. pr.
transaktion.

- Godkendt
. 
 

3. Oprettelse af Dropbox-konto til Tønder Golf Klub

Der er oprettet en Dropbox- konto med Tønder Golf Klub som ejer, hvor bestyrelse 
og udvalg kan lagre og dele dokumenter.



- Godkendt
- Hele bestyrelsen får adgang til dropboks
- RWJ ønsker alt mail vedr. TGK sendt til sin TGK-sponsor mail

4. Status på bygge- og anlægsprojekter

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 leveres 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 Bygge- og boligstyrelsen kr. 200.000

I alt kr. 492.000
=========

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

- Gennemgang af B&A projekt ved HCF
- Gennemgang og budget godkendt

5. Møde med KIK

Referat fra møde med KIK, den 1.3.2022 vedlagt
- Start tider godkendt af KIK
- HCF aftaler starttid med Kroniker og BJ
- Den enkelte KIK stiller med frivillige til afvikling af klubturneringer

6. Referat fra møde i Regel- og handicapudvalget

Referat fra møde i Regel- og handicapudvalget den 3. marts 2022 vedlagt.

Referatet omhandler følgende emner:
 Afholdelse af regelkursus for medlemmer og markører ved kaningolf
 Opfølgningskursus for nybegyndere i juni og august måned
 Omlægning af tee-steder
 Ajourførte lokalregler 2021 – vedlagt
 Regler for vinterspil

- Stor opbakning til regelkursus den 24.3.2022.
- KH aftaler nærmere ang. opfølgningskursus for nybegyndere
- Fremsendte lokalregler er ajourført på scorekort
- Regler for vinterspil sættes på hjemmesiden og scorekort næste fra næste 

vintersæson. 



8. Medlemssituationen

- status quo

9. Henvendelse fra medlemmer
- Ingen henvendelser

10. Orientering fra formanden

 Etablering af ladestander til el-biler  
Norlys og Dansk Golf Union har indgået en aftale som åbner for 
etablering af ladestandere ved 186 golfklubber rundt omkring i hele 
landet. 
Norlys er kontaktet for drøftelse af vilkår for etablering af ladestander i 
Tønder Golf Klub.

 Møde med kontorhjælpere  .
Vagtplan for perioden 1.4. – 30.6. er udarbejdet. 5 frivillige + John passer 
kontoret mandag – fredag fra kl. 9-13.

 Møde med husudvalg  
Der er afholdt møde med det nye husudvalg. Arbejdsopgaver er beskrevet i 
bilag til forretningsorden.
Medlemmer af udvalget: Formand Yrsa Jensen, Birthe Jakobsen, Karin 
Hansen.

Marna Juhl har påtaget sig opgaven med renholdelse og beplantning af 
terrasseområdet samt føre tilsyn med rengøring af klubhus

- BJ  og HCF aftaler placering med tekniker
- Godkendt, at Norlys står for etablering og indtægter. TGK nulløsning 
- Kontorvagter frem til 30.6.2022 er aftalt. Der indgår 5 frivillige + John i 

kontorvagten som passes  mandag – fredag fra kl. 9-13.
- BJ  har haft et godt møde med husudvalget

11. Orientering fra udvalgene

Webudvalg

Webudvalget er nu nedsat: Formand Hanne Brammann, Kurt Gabs, Bodil 
Riggelsen og Anne Møballe.

- Udvalget har afholdt første møde og mødes igen til maj
- Aftalt, at hjemmesiden hurtigst muligt gennemgås og opdateres og at der 

skabes sammenhæng mellem relevante oplysninger inden for de enkelte 
menupunkter. 

- Infoskærm i klublokale skal opdateres med nye sponsoraftaler
. 

sponsorudvalg

- Alle sponsorer er kontaktet
- Pt. Vurderes det at  budgettet holder   
- Logoer indhentes til sponsortavle og baneskilte
- Aftalt, at sponsoraftaler og trykning af sponsortavler koordineres mellem 



HCF og RWH

Turneringsudvalg

Info om den kommende turneringssæson
- Åbningsturnering afholdes søndag 3. april
- Ecco 9 hullers turnering, mere info tilgår på hjemmeside og klubhus 

Begynderudvalg

- KH ønsker anden mail adresse i begynderformular
- Golfensdag 24. april fra 10.00 til 13.00
- Åben  hus for nybegynder 4. og 6. april. 
- Åben hus for kronikere uge 11. og 12. april

Baneudvalg

- Skraldespande og skilte klar ultimo uge 15
- Nye flag og kopper bestilt til 18 hullersbanen
- Nye kopper og nummer til putterbane
- Der er indkøbt maskine til udtynding af rough

11 Økonomi
- Balance rapport forlagt og godkendt

Evt.
- Ingen bemærkninger

Næste møde
- 27. april kl. 17.00


