
Tønder Golfklub – bestyrelsesmøde nr. 8 - 2022

Bestyrelsesmøde tirsdag, den 23. november 2022, kl. 18.00 i mødelokalet.

Fremmødte: HC, Hans Jørgen, Kjeld, Hanne, Lene, Bent

Afbud:  Ulrik

Åben dagsorden:

(Beslutning skrives i kursiv)

1 Ny A-11 aftale for 2023 og 2024.

Der er indgået ny A-11 aftale mellem klubberne Ribe, Kaj Løkke, Varde, Skærbæk 
Mølle og Tønder Golf Klub.

Prisen for et A-11 kort bliver 800 kr. i 2023 og 900 kr. i 2024.

Tønder Golf Klub anbefalede, at man fast holdt prisen på 700 kr. – men der var 
flertal for en stigning på 100 kr. hvert år.

+ bilag

Taget til efterretning

2. Status på bygge- og anlægsprojekter

Projekterne på driving-range følger tidsplanen og det reviderede budget.

De frivillige er ihærdige og yder en kæmpe indsats !

Byggeudvalget orienterede om status på byggeri og finansiering

3. Dansk Golf Union – Regionalmøde

Gennemgang af de vigtigste emner i powerpoint fra Regionalmødet afholdt i 
Odense Golf Klub den 15. oktober 2022.

Tønder Golf Klub er vært ved DGU’s Regionalmøde i efteråret 2023

+ bilag

Taget til efterretning

4. Medlemssituationen

Fremlægges på mødet

13 seniormedlemmer har udmeldt sig siden sidste møde den 13.10.22.



I forhold til det budgetterede antal seniormedlemmer i 2022 er der p.t. en nedgang 
på 27 personer

5. Tids- og handleplan for aktiviteter i de enkelte udvalg i 2023

På bestyrelsesmødet den 3.10. blev aftalt, at hvert udvalg til mødet den 15.11. 
udarbejder årshjul for aktiviteter i 2023 samt forslag til budget for udvalget i 2023.

Årshjul samt budget indgår som bilag til forretningsorden.

Årshjul gennemgås på mødet.

Begynderudvalg: Kjeld finder 3-5 medlemmer til begynderudvalget som udarbejder
strategi- og handleplan, bla. p.b.a. af de input som kom på mødet 
Planen forelægges på bestyrelsesmøde primo marts 2023.

Sponsorudvalg: Udarbejder strategi- og handleplan for sponsorudvalget bl.a. p.b.a.
input som kom på mødet som forelægges på bestyrelsesmøde i december 2022.

Baneudvalg: HC fremlagde plejeplan og budget for baneudvalget i 2023. 
Link til budget og plejeplan fremsendes til bestyrelsens medlemmer inden 
budgetmødet den 8.12.2022

Turneringsudvalg og webudvalg: Årshjul behandles på næste bestyrelsesmøde.

5. Opfølgning på regnskab og budget

Balance pr. 31. oktober 2022 vedlagt.

+ bilag

Taget til efterretning

6. Henvendelse fra medlemmer adresseret til bestyrelsen

Ingen

7. Orientering fra formanden

 I vinterhalvåret er der igen undervisning i kortspillet Bridge hver onsdag 
formiddag. Der er fri tilmelding og man behøver ikke at være medlem af Tønder
Golf Klub.

 Der har været afholdt møde med repræsentanter fra Tønder Kommune 
vedrørende kroniker-golf i 2023

 Phising-mails: Klubben blev generet af hacker-angreb som forsøgte at hente 
personlige oplysninger på klubmedlemmer, hvor deres mailadresse fremgår af 
hjemmesiden. Det er svært at undgå. Vi kan opfordre medlemmerne til at bruge
den sunde fornuft.

Taget til efterretning



8. Orientering fra udvalgene

Baneudvalg
.

Webudvalg

Henvendelse fra Flash-score om at lægge link til Flash-score på klubbens 
hjemmeside.

Flash-score lægges ikke på hjemmesiden

Turneringsudvalg

Tønder Golf Klub er tildelt DGU-Rangliste-turnering for aldersgruppen op til 21 år 
som afvikles den 21. maj 2023

Begynderudvalg

Sponsorudvalg

Evt.

Næste møde

Næste møde er budgetmøde torsdag, den 8. december 2022, kl. 16.00 i 
mødelokalet.


