Tønder Golfklub – bestyrelsesmøde nr. 5 - 2022
Bestyrelsesmøde mandag, den 30. maj 2022, kl. 18.00 i mødelokalet.
Fremmødte: : Bent Johannsen, Hanne Brammann, Kjeld Hansen, Hans Jørgen Hansen,
Ulrik Krogsnæs , Rune Wang Johansen og Hans-Christian Freiberg.
Afbud: Karl-Aage Thylkjær og Lene Jacobsen

Åben dagsorden:
(Beslutning skrives i kursiv)

1.

Referat fra møde i regel- og handicapudvalget den 16. maj 2022
Referatet omhandler bl.a. følgende emner:
•

På anmodning fra bestyrelsen har regel- og handicapudvalget udarbejdet
forslag til kodeks for etikette og god opførelse på golfbanen.
To rettelser til RH udvalgets retningslinjer.
Fjerner maksimum to prøvesving og putting med flag i hullet
Kodeks for etiketter og god opførelse I Tønder Golf Klub udsendes sammen
med nyhedsbrev

•

Regelopfølgning – forløb for nybegyndere
Keld har kontakten med RH.

•

Forskel på sværhedsgrad af for- og bagni på for 48 og 52
DGU rater banen til juni. De anlagte teesteder er placeret i henhold til
anbefalingerne i Banerapport d. 21. september 2021. udarbejdet af DGU.

•

DGU foretager rating af banen i juni 2022

•

Afklaring af om hjulsporet på venstre side af hul 11 skal betragtes som vej og
dermed give spilleren lempelse uden straf.
Ja, selve hjulsporet skal betragtes som stier og veje.

•

Der er ikke lempelse, hvis bolden rammer i ”vandingsregnvejret” ved vanding af
fairways med vandkanon. Lempelse kan tages med 1 strafslag

+ bilag
2.

Opsamling af bolde fra søer
Firmaet Out of Bounds Sweden AB har via deres kontaktperson i Danmark
fremsendt tilbud på aftale om dykning efter bolde i klubbens søer.
Klubben modtager 0,50 kr. pr. bold der opsamles.
BJ udarbejder kontakt med Out of Bounds.

3.

Status på bygge- og anlægsprojekter
Afsætning af fundament til overdækket drivingrange og indendørs træningsfacilitet
foretages den 9. juni 2022 og støbning sker den 14. juni 2022.
I forbindelse med afsætning af fundament fjernes der enkelte udslagsmåtter og
enkelte træer længst mod vest
Området med udslagsgræs rykkes fremad således at der stadig vil være mulighed
for udslag på græs..
Tømmerarbejdet påbegyndes i juli måned.
Økonomi:
Der er fremsendt ansøgning til Landdistrikspuljen for vindmøller og fremsendt
fornyet ansøgning til Norlys Vækstpulje.
Afgørelse på ansøgninger træffes i august måned 2022.

3.

Medlemssituationen
Se referat fra møde i april måned.

4.

Opfølgning på regnskab og budget
+ bilag
Regnskabet følger budgettet, dog afvigelser på energiforbruget grundet de
stigende energipriser.

5.

Henvendelse fra medlemmer

6.

Orientering fra formanden
•

•
•

•

Henvendelse fra Golf Club Husumer Bucht om gratis prøvemedlemsskab i
Tønder Golfklub.
Golf Club Husumer Bucht har på baggrund af vores annonce i Husumer
Nachrichten udtrykt deres bekymring om prøvemedlemmers brug af greenfeeaftale mellem Husumer Bucht og Tønder Golf Klub.
Golf Club Husumer Bucht er meddelt, at prøvemedlemmer ikke kan gøre brug
af greenfee-aftalen før de har indmeldt sig som fuldgyldigt medlem i Tønder
Golf Klub.
Golf Club Hof Berg har været cc under korrespondancen.
Tilskud fra Sundhedsudvalget til projekt Golf for kronikere
Sundhedsudvalget har bevilget kr. 20.500 til udgifter til materialer og annoncer.
Tilskud fra Laurids Rudebecks Mindefond
Klubben har modtaget tilsagn om tilskud på kr. 17.000 fra Mindefonden til
udgifter i forbindelse med Kronikerforløb og ordinært forløb for
prøvemedlemmer
Ladestander
Atea besigtiger forholdene for etablering af ladenstandere

7.

Orientering fra udvalgene
Baneudvalg
Banedriften køre for fuld kraft, der vertikalskæres hver 14. dag. 2 bunkers og
indspilsbunker får mere sand. kvalitet af greens er et fokusområde.
Webudvalg
Fokus på at få infoskærm i klublokale i drift.
Turneringsudvalg
Bedre reklame i klubben omkring turneringer.
Begynderudvalg
49 prøvemedlemmer hvor af de 30 har bestået, tag godt i mod dem. Pt. 20
kronikere.
Sponsorudvalg

Evt.

Næste møde
26. august kl. 18.00

