
Tønder GolfKlub 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

Torsdag, den 16. februar 2023, kl. 19.00 i klublokalet. 

 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 
 

2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
 

4) Fastsættelse af indskud og kontingent og forelæggelse af næste års 
budget 

 

5)  Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen – på valg er: 
- Kjeld Hansen - modtager genvalg  
- Hans Jørgen Hansen – modtager genvalg 
- Hanne Brammann modtager ikke genvalg 
 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Bodil Riggelsen  

  

6)  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – Ulrik Krogsnæs og Karl Aage 
Thylkjær modtager ikke genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslår valg af Christian Friis (1. suppleant) og Peter 
Jepsen (2. suppleant) 
 

7) Valg af revisor samt revisorsuppleant – på valg er Ingolf Bossen og 
Carl Peter Thiedemann som suppleant. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af Ingolf Bossen og Carl Peter 
Thiedemann 

 

     8) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer  
Forslag fra medlemmer skal iflg. vedtægterne være 
bestyrelsen i hænde senest den 11. februar 2023. 
 
 

     9) Eventuelt        

  - - - - - - - - - - - - - -  0 - - - - - - - - - - - - -    



  
Forslag  fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens § 3, punkt M slettes med virkning fra den 1. 
januar 2024. 

”Medlemmer der er fyldt 80 år og er aktive seniorer skal kun betale  
½ kontingent fra og med 2017”. 

 
Begrundelse for at punkt M skal slettes skal ses i lyset af, at antallet af +80 
årige medlemmer er kraftig stigende. 

Ved indførelse af ordningen pr. 1. januar 2017 var der 9 fuldtids aktive 
medlemmer der var omfattet af ordningen. 

Pr. 1. januar 2023 er dette tal steget til 26 medlemmer. 

Ifølge medlemsfortegnelsen vil dette tal stige til 36 medlemmer pr. 1.1.2024 
og til 51 medlemmer pr. 1.1.2025 

En del medlemmer vil i perioden frem til 2025 antagelig have opsagt deres 
medlemskab – men tallet vil stadig være af en væsentlig størrelse. 

Økonomisk betyder ordningen ved 36 medlemmer over 80 år mistet 
kontingentindtægt på kr. 104.000, hvilket er et betydeligt beløb i klubbens 
økonomi. 

Klubbens medlemmer bliver ældre og ældre – og godt for det – men den 
nuværende bestyrelse har svært ved at se, hvorfor +80 årige kun skal betale 
½ kontingent. 

Hvis argumentet er at man spiller mindre og belaster banen mindre – er det 
ikke det statistikken viser. Flere +80 årige er hyppige gæster og spiller mange 
runder på banen. Selvfølgelig er der også en del som ikke spiller så meget – 
men det er gældende i alle aldersgrupper. 

Den travle børnefamilie kunne bruge samme argument. 

Hvis man ikke spiller så mange runder i løbet af sæsonen så er et 
flexmedlemskab måske løsningen. 

Afslutningsvis skal nævnes, at ingen af de andre sønderjyske golfklubber har 
en tilsvarende rabatordning. 

 

Bestyrelsen 


