
Tønder Golfklub – bestyrelsesmøde nr. 4 - 2022 

Bestyrelsesmøde onsdag, den 27. april 2022, kl. 17.00 i mødelokalet. 

Fremmødte: Bent Johannsen, Lene Jacobsen, Kjeld Hansen, Hans Jørgen Hansen, Ulrik 

Krogsnæs , Rune Wang Johansen og Hans-Christian Freiberg. 

Afbud: Karl-Aage Thylkjær og Hanne Brammann. 

 

Åben dagsorden: 

(Beslutning skrives i kursiv) 

1.  Status på bygge- og anlægsprojekter 
 

Der er modtaget byggetilladelse på overdækket driving-range, udvidelse af 
maskinhal og indendørs træningsfacilitet. 

 
Der er indgået aftale med TrackMan Indoor Golf Design Europe om levering af 
TrackMan 4 indoor + outdoor with video til levering ultimo 2022 / primo 2023, hvor 

pris på leverance er fastlåst.- Se vedlagte bilag 
 

Kreditaftale med Tønder Sparekasse er godkendt og underskrevet af bestyrelsen  
og kreditforeningslån er indfriet. 
 

Der aftales møde med forsikringsselskab med henblik på tegning af bygge-kasko-
forsikring. 
 

Tidsplan: 
Støbning af fundamenter forventes igangsat inden sommerferien. 

 
 
Tilskud f ra fonde m.v.: 

• Momskompensation    kr. 194.000 

• Ecco     kr. 100.000 

• LAG har indstillet til Ministeriet for By, Bolig og Landdis trikter  kr. 200.000 

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

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

 

2. Henvendelse vedrørende betaling for brug af driving-range 
 

Kjeld Hansen fået en henvendelse om det er muligt at bruge klubbens driving-
range mod betaling. 
 

Ved køb af greenfee er det tilladt at bruge DR. Der vil ikke blive lavet et specielt 
tilbud 

 

3. Medlemssituationen 
 
Fremlægges på mødet   



 

P.t. er der 685 mdl. Heraf er  
       -      Fuldtids senior 481 

- Fuldtids senior  - > 80 år 25 

- Flex  60 

- Passiv med rettigheder 27 

 
 

4. Opfølgning på regnskab og budget 

 
Balancerapport udleveres på mødet 

Regnskabet følger budget  
 

5. Henvendelse fra medlemmer 
 

Ingen 
 

6. Orientering fra formanden 

 

• Annonce på webportal i Tyskland 

Klubben har modtaget tilbud fra Golf and Motorhome om gratis annoncering på 
webportal i Tyskland – se bilag 
BJ sender info 

• Henvendelse fra www.jagolf.dk 
www.jagolf.dk leverer i dag golf tøj til Ribe Golfklub og flere klubber i 
klubber samt andre små aftaler i danske golfklubber. Udover at levere golf 

tøj, har jeg et bredt sortiment af golfudstyr, som du kan se på www.jagolf.dk 

Firmaet vil gerne lave en aftale med Tønder Golf Klub om levering af tøj 
m.m. 

Sponsoraftale kan evt. komme på tale. 
Vi takker nej. 

• Henvendelse fra Out of Bounds – opsamling af bolde 

Firmaet Out-of-Bounds Sweden AB har via deres danske kontaktperson 
fremsendt tilbud på opsamling / dykning efter bolde. 

Se vedlagte bilag. 
Fortjeneste er 0,50kr pr. bold. BJ kontakter dem for en aftale. 

 

7. Orientering fra udvalgene 

 
Baneudvalg 

Der er udfordringer med vores vandingsanlæg, pt. bliver der vandet manuelt 
morgen og aften, hvilket kræver en del ekstra arbejde af banepersonalet. 
Ny teesteder klar d. 6/5 

Der er opmærksomhed på at azobé skilte slår sig. 
 

Webudvalg 
 
 

 
 

 
Turneringsudvalg 

 



Klubmesterskab i hulspil + parturnering. 

 
Der er kun få tilmeldte til klubmesterskab i hulspil – herrerækken 7 deltager – 
damerækken  4 deltager. 

 
I parturnering er der p.t. tilmeldt 18 par. 

 
Bestyrelsen opfordrer til, at man melder sig til mesterskaberne  
 

- Tidsfrist for tilmelding rykkes til søndag den 8. maj.2022  
 

Link til til tilmeldning i de enkelte rækker, hvor der også er en beskrivelse af 
konditionerne for turneringernes afvikling: 
 

- Klubmesterskab herrer – klik på link:      GolfBox 
- Klubmesterskab damer – klik på link:     GolfBox 
- Partunering – klik på link:                         GolfBox 

 

Uge 29 
 Arbejdsopgaver til uge 29 bliver lagt på hjemmesiden, og der kan alle medlemmer 
melde sig til de mange opgaver der er i denne uge.  

Der vil blive annonceret mere herom på FB og i nyhedsbrev. 
 

Klubturneringers starttidspunkt er i resten af sæsonen rykket til kl. 10.00 
 
 

Begynderudvalg 
 

Der er p.t. tilmeldt 30 nybegynder  og 18 kronikere 
 
Der afholdes Åbent hus igen d. 9. og 11. maj fra kl.16:00-19:00 

 
 

Sponsorudvalg 
 
Sponsorskilte forventes opsat uge 18. 

 
 

 Evt. 

 
 

 Næste møde 
Mandag d. 30. maj kl. 17:00 

 

  

  

  

 

 

 


