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1) Vil du hjælpe klubben med at få tilbagebetalt moms i 2022

P.t har 39 personer doneret 200 kr. til Tønder Golf Klub.
For at blive omfattet af ordningen om delvis tilbagebetaling af moms skal mindst 101
personer eller virksomheder donere 200 kr. til klubben.
Vi mangler derfor et større antal donationer som skal sikre at vi kan blive omfattet at
ordningen og opnå momskompensation som vi har beregnet til at udgøre ca. 200.000
kr.
Vi skal derfor fra bestyrelsens side appellere til, at man donerer 200 kr.
Beløbet er fradragsberettiget og indberettes af klubben til Skat.
Donation skal indbetales på konto.nr. 9828-8850499641 eller MobilePay 85818, hvor du
oplyser navn, adresse og cpr.nr.
Indbetaling skal være foretaget senest den 31. august 2022
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

2) Golf og tordenvejr – hvad skal spilleren gøre ved lynnedslag
Sommeren er på sit højeste, og det betyder
også, at sæsonen for tordenvejr og
livsfarlige lyn er begyndt.
Det sker desværre engang imellem, at
golfspillere bliver ramt af et lyn på
golfbanen.
En golfbane kan være et farligt sted at
befinde sig i tordenvejr. Bulder og brag i det
fjerne skal tages alvorligt.
Som golfspiller bevæger man sig rundt på et
forholdsvist fladt areal og har samtidig medbragt sin egen antenne, i form af golfkøller,
der potentielt kan tiltrække lynene.
Hvad skal man gøre?
På klubbens hjemmeside er der huskeregler og anvisninger for hvad man skal gøre
under tordenvejr.
Se – regler for tordenvejr | Tønder Golf Klub (tondergolfklub.dk)

3) HUSK at booke tid og bekræfte starttid på Golfbox før du slår ud
Vi kan konstatere, at der stadig er enkelte medlemmer der ikke booker tid på golfbox
og endnu flere der ikke godkender tiden før de slår ud.
Tider der ikke bliver godkendt slettes i golfbox og indgår dermed ikke i den statistik der
udfærdiges over banens udnyttelsesgrad – Så husk at booke tid og bekræfte tiden.

4) Opdatering af Tønder Golf Klubs bane på Garmin’s golfur
Garmin har meddelt, at Tønder Golf Klubs bane vil være opdateret hos dem, når den
næste updatering er tilgængelig i midten af juli.
Her er en lille guideline til, hvordan man opdaterer:
How to update:
1.
Plug your device in to a computer.
2.
Go to the following website: http://software.garmin.com/en-US/express.html
3.
Select “Download for Windows” (If using Mac, select “Mac Version”)
4.
You can either run or save this application.
5.
Once downloaded, open Garmin Express and follow the steps.

5) Juli måneds klubturnering
VK-data er sponsor ved juli måneds turnering - Tilmelding på Golfbox: GolfBox

6) Vores nye kroniker-hold har haft deres første turnering
Kronikerholdet 2022 er nu halvvejs igennem deres træningsforløb og fredag den 17.juni
havde de deres første turnering på Par 3 banen og putter-konkurrence.
En hyggelig eftermiddag med spil, dejligt vejr og kaffe og kage.
Tak til hjælperne fra sidste års hold

Venlig hilsen – og god sommerferie
Bent Johannsen
Formand

