
Tønder Golfklub – bestyrelsesmøde nr. 7 - 2022

Bestyrelsesmøde mandag, den 3. oktober 2022, kl. 18.00 i mødelokalet.

Fremmødte: Bent Johannsen, Hans-Christian Freiberg, , Kjeld Hansen, Ulrik Krogsnæs og
Rune Wang Johansen.

Afbud: Lene Jacobsen, Hanne Brammann og Hans Jørgen Hansen

Åben dagsorden:

(Beslutning skrives i kursiv)

1. Status på bygge- og anlægsprojekter

Projekterne på driving-range følger tidsplanen.

I uge 40 påbegyndes opsætning af trækonstruktion på overdækket udslagssted.

Rejsegilde afholdes ultimo oktober måned, hvor klubben er vært ved pølser / øl / 
vand. Dato følger.

Det nye udslagsgræs på 800 m2 er færdigetableret og der er sået græs.

Finansiering - incl. udvidelse af maskinhal: 

 Tilskud fra LAG-Haderslev-Tønder kr. 
200.000 
 Tilskud fra Norlys kr. 200.000 
 Donation fra Ecco kr. 100.000 
 Henlagt i regnskab 2021 – momskompensation 
  for regnskabsår 2020 kr. 223.843 

I alt kr. 723.843 
=========

Hertil kommer momskompensation for afholdt moms i regnskabsåret 2022 som 
forventes at udgøre ca. kr. 200.000 
Beløbet kommer til udbetaling ultimo 2023 og vil blive anvendt til nedsættelse af 
kassekreditten.

Området med udslagsgræs rykkes fremad således at der stadig vil være mulighed 
for udslag på græs..

Taget til efterretning

2. Tids- og handleplan for aktiviteter fra de enkelte udvalg for 2023

Det enkelte udvalg udarbejder tids- og handleplan for aktiviteter som forventes 
gennemført i 2023. Planen forlægges bestyrelsen i november måned sammen med
forslag til budget for det enkelte udvalg

Årshjul for alle udvalg, så overdragelse og opfølgning er nemt



3. Rekruttering af nye medlemmer

DGU har fremsendt mail den 29.8.2022 om rekru ering af nye golfspillere.

+ bilag

DGU forventer en nedgang af medlemmer generelt over hele landet.
TGK iværksætter nye tiltag for et hverve nye medlemmer
Rekruttering vil forsat ligge under begynderudvalg

4. Medlemssituationen

Fremlægges på mødet

486 fuldtidsmedlemmer
66 prøvemedlemmer har endnu ikke taget stilling til medlemskab 
181 øvrige medlemskategorier

5. Opfølgning på regnskab og budget

Balance pr. 27.9.2022 vedlagt.

Forretningsudvalget har udarbejdet budgetkontrol på baggrund af balance pr. 
8.8.2022 
Budgetkontrollen vil blive gennemgået på mødet

+ bilag

Balance følger budgettet.

6. Henvendelse fra medlemmer adresseret til bestyrelsen

1. Inger Sloth har forespurgt om det ikke er muligt at depotrummet i buggy-huset 
kan anvendes til parkering af golfscootere. I øjeblikket anvendes rummet ikke.

Til foråret vil det blive muligt, prisen fastsættes ved budget planlægning. 

2. Kjeld Hansen har fået en forespørgsel om man kan forblive medlem af 
Facebook-gruppen – Kun for medlemmer, når man flytter fra klubben fordi man 
gerne vil følge med i hvad der sker i sin gamle golf klub

FB-gruppen for medlemmer er kun for medlemmer.

3. Forslag fra Jes Jepsen
Jes Jepsen har fremsendt forslag til behandling om ændring af turneringsbestemmelserne om brug af 
teesteder ved regionsgolf. Tænker at forslaget i givet fald skal fremsendes af Tønder Golf Klub.

 
Nuværende tekst lyder således:
 
Teesteder

Herrer:

Der spilles fra herrernes sædvanlige ”klub-tee”. Hvis denne ikke er tydeligt markeret, spilles fra 



de tee-stedsmarkeringer, som resulterer i en rated bane af følgende længde:

Senior herrer: 5.500 – 6.000 meter
Veteran herrer: 5.250 – 5.750 meter
Superveteran herrer: 5.000 – 5.500 meter

 
Damer:

Der spilles fra damernes sædvanlige ”klub-tee”. Hvis denne ikke er tydeligt markeret, spilles fra 
de tee-stedsmarkeringer, som resulterer i en rated bane af følgende længde:

Senior damer: 4.600 – 5.100 meter
Veteran damer: 4.300 – 4.800 meter
Superveteran damer: 4.100 – 4.600 meter

Keld fremsender forslaget til regionsgolf Danmark

7. Orientering fra formanden

 Temperaturen i alle lokaler er sat til 19oC

8. Orientering fra udvalgene

Baneudvalg
Der er fokus på svampe angreb på greens som har stor bevågenhed fra 
banepersonalet.

Webudvalg

Følgende er modtaget fra webudvalget:

1. Instagram - vi har en profil, men den bliver ikke brugt. Skal vi slette den og 
oprette en ny, som så skal være aktiv? 
Anne vil gerne stå for det. 

Ok med ny instagram

2. Billeder af greenkeeper med navn på hjemmesiden og evt også af bestyrelsen, 
så medlemmer kan se hvem de forskellige er. 

Efter næste generalforsamling 

3. Turneringsplakater til hver turnering, som lægges op på FB og tagge 
sponsorerne, så de kan se at vi gør noget aktivt. Det vil ske fra 2023. 

OK.

Turneringsudvalg



Begynderudvalg

Den 12. oktober afholdes der møde med prøvemedlemmer fra 2022 for afklaring af
fremtidigt medlemskab. 

Sponsorudvalg

Sponsorudvalget har modtaget priser på trykning af nye sponsorskilte samt pris på 
stickers til overklæbning.

Trykning af sponsortavler til sæson 2022 er desværre ikke sket som planlagt.-  Det
beklager bestyrelsen. 
Da vi er ved afslutning af sommer-sæsonen er det besluttet, at der først trykkes 
nye sponsortavler som vil være klar til opsætning den 1.4.2023.

Evt.

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde 18. november 2022
Budgetmøde afholdes den 8. december 2022




