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Momskompensation 

Vi har modtaget den glædelige nyhed, at Skattestyrelsen har godkendt vores ansøgning om momskompensation for 

kalenderåret 2020. Det betyder, at vi får udbetalt delvis momskompensation på i alt 163.194 kr. Det svarer til knap 

45% af det ansøgte og godkendte beløb og det er vi overordentlig tilfredse med. 

Det der gør dette muligt, at de gavebeløb vi modtager fra vores medlemmer, hvor minimum 100 medlemmer skal 

give en gave på minimum 200 kr. Det lykkedes i 2020 og vi har også modtaget tilstrækkelige gaver til at søge 

momskompensation for kalenderåret 2021, så vi håber at modtage momskompensation igen næste år. 

Info om hul 9 

Som mange af jer ved, så fik vi for et par år siden nye naboer på ejendommen ved hul 9. Det har betydet en 

anderledes og øget aktivitet på ejendommen af såvel mennesker som dyr. Vi har siden de nye naboer flyttede ind 

haft såvel møde som en del korrespondance med naboen og dennes advokat. Kontakten til naboen varetages af 

Tange Sø Golfklub A/S, der ejer banen og dermed den juridiske part i sagen. Der er nedsat et naboudvalg bestående 

af medlemmer fra såvel klubbestyrelsen som A/S-bestyrelsen. 

Vi har især ét problem og det er vildfarne bolde ved hul 9. Det er vores mål at undgå det. Derfor har vi iværksat en 

række tiltag, der skal reducere risikoen for at bolde lander på ejendommen ved spil på hul 9. – tiltag, der ikke vil 

forringe hul 9 væsentligt. 

Vi har opsat skilte med forbud mod bevidst at slå bolde hen over ejendommen. Herreteestedet og hegnet flyttes 

tættere på ejendommen ind mod træerne, således at spillet tvinges mod højre og væk fra ejendommen. Der 

plantes/flyttes træer til indersiden af svinget og bunkeren på ydersiden af svinget fjernes og erstattes af græs. 

På denne måde er det begge bestyrelsers opfattelse, at vi har gjort tilstrækkeligt for at imødegå en af naboen 

allerede varslet retssag vedrørende vildfarende bolde og andet. Herudover indskrænker vi bunkeren til venstre for 

green, så vi samlet set ikke øger sværhedsgraden af hul 9. 

Info om fællesvej 
Ud over tiltagene på hul 9 i relation til vores nye naboer på ejendommen ved hul 9, har vi også en igangværende 

korrespondance om vores fællesvej. Flere har sikkert bemærket et forbudsskilt mod kørsel ad fællesvejen, 

opsætning af bom på fællesvejen og opsætning af kameraovervågning af trafikken på fællesvejen. I den forbindelse 

har vi seneste hyret en landmåler for at få fastlagt de præcise skel og bestyrelserne overvejer nu det videre forløb. 

Hvorom alting er, så er det begge bestyrelsers hensigt hurtigst muligt at skabe ro på nabofronten, så vores 

ressourcer kan bruges på noget mere værdiskabende. 

Møde med klubben udvalg 
Vi har haft møde for alle udvalg den 18. november og referat fra dette møde kan ses på klubbens hjemmeside under 

”Klubbens udvalg” og sendes også til alle klubbens medlemmer. 

På mødet gjorde juniorudvalget opmærksom på, at de har brug for nye kræfter i udvalget. De er 3 i udvalget og alle 

stopper efter næste sæson, så har du tid og lyst elle vil høre mere om det, så kontakt Charlotte Bach Pedersen fra 

juniorudvalget eller Kenneth Andersen på kontoret. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 


