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20. februar 2018

DANSK GOLF UNION INDKALDER HERMED TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANT- 
SKABSMØDE SAMT TEMAMØDE:
DEN 16. OG 17. MARTS 2018 AFHOLDER DGU TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE PÅ COMWELL KORSØR,  
ØRNUMVEJ 6, 4220 KORSØR.

Indkaldelsen indeholder følgende: Side

• Program for Tema- og Repræsentantskabsmøde 2018 4 
    
• Dagsorden for DGU’s ordinære repræsentantskabsmøde 6  
  
• Årsberetning 2017 inkl. regnskab 2017, budget 2018 og overslag 2019 Vedlagt   
 Medlemsstatistik pr. 30. september 2017 inklusive stemmer pr. klub er 
 indeholdt i årsberetningen 

• Forslag fra klubberne: 8 
Forslag til ændring af det nuværende regelsæt for fleksible medlemskaber  
Fremsat af Silkeborg Ry Golfklub

 Bestyrelsens bemærkninger til forslaget 12
 Ændringsforslag fra DGU’s bestyrelse 14 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 15

Bilag 1, CV bestyrelseskandidat Helle Berit Kristensen 15 

Bilag 2, CV bestyrelseskandidat Karin Thøgersen 16
      
• Nyvalg af suppleant til Amatør- og Ordensudvalget 17

Bilag 3, CV Signe Justesen 17

• Orientering til deltagerne på repræsentantskabsmødet 18

• Lokaleoversigt Comwell Korsør 19  
  
Mødet vil være åbent for pressen medmindre forsamlingen konkret vedtager anderledes.

Med venlig hilsen
Dansk Golf Union   

Jim Staffensen
Formand
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PROGRAM FOR TEMAMØDE 
FREDAG 16. MARTS 2018

17.00  Registrering i foyer ved receptionen og forplejning i Himmeriget
  2 stk. sandwichboller, isvand og kaffe/te

17.30  Velkommen (temamødet afholdes i kongressal 1+2+3)
  v/Jim Staffensen, formand, Dansk Golf Union

17.35 Præsentation af aftenens program 
  v/Morten Backhausen, direktør, Dansk Golf Union

17.40 Ægte salgskultur i golfklubben, hvordan?
  v/Jesper M. Christensen, Director - Sales and Performance, Redmark

18.30 Drøftelser ved bordene inkl. kaffe/te og frisk frugt 

19.00 Danskernes livsstile
  v/Jørn Duus Hansen, livsstilsekspert

19.50 Diskussion ved bordene inkl. kaffe/te 

20.20 Profiler & salg i golfklubben
  v/Jonas Meyer, udviklings- og turneringschef, Dansk Golf Union

20.55 Afrunding 
  v/Morten Backhausen, direktør, Dansk Golf Union

Ca. 21.00 Let tapas-buffet 
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PROGRAM FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE  
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
LØRDAG 17. MARTS 2018

08.00 – 09.30 Registrering i foyer ved receptionen og forplejning i Himmeriget
  Kaffe/te med brød og frugt

09.30 Velkommen (kongressal 1+2+3)
  v/Jim Staffensen, formand, Dansk Golf Union

 09.35  •   Nye Golfregler 2019 
 v/Ole Haag, projektleder regelmodernisering, Dansk Golf Union

• Nyt handicapsystem 2020
  v/Nick Hüttel, handicap- og regelkonsulent, Dansk Golf Union

•  Seneste nyt fra DGU
  v/Morten Backhausen, direktør, Dansk Golf Union

10.20 Pause med kaffe/te 

10.30 Repræsentantskabsmøde (kongressal 1+2+3)

Ca. 13.00 Frokost inkl. én vand/øl 

Ca. 14.00 Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmødet
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DAGSORDEN FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
LØRDAG 17. MARTS 2018

1) VALG AF DIRIGENT
 Bestyrelsen foreslår valg af advokat Bjarne Winther.

2) FASTLÆGGELSE AF STEMMETAL FOR DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER
 Medlemsstatistik pr. 30. september 2017 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen.

3) BESTYRELSENS BERETNING
 Bestyrelsens skriftlige beretning er indeholdt i årsberetningen.

4)  BEHANDLING AF EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER FRA MEDLEMMERNE 
 Forslag fra klubberne:

 Forslag til ændring af det nuværende regelsæt for fleksible medlemskaber
 Fremsat af Silkeborg Ry Golfklub (læs forslaget i sit hele på side 8)

 Bestyrelsens bemærkninger til det indsendte forslag samt bestyrelsens ændringsforslag  

(læs bemærkningerne og ændringsforslag på side 12)

5) FORELÆGGELSE TIL GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB, BUDGET OG KONTIN-
GENTFORSLAG FOR MEDLEMMER MED FULDT MEDLEMSKAB FOR INDEVÆRENDE ÅR SAMT OVER-
SLAG FOR DET KOMMENDE ÅR

 Regnskab med budget er indeholdt i årsberetningen.
 
 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til DGU i 2018 stiger med:

• Seniormedlem kr. 3 pr. aktive medlem, og udgør herefter kr. 158 pr. aktive medlem

6) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
 På valg til bestyrelsen er:
 Helle Berit Kristensen, Hjørring Golfklub, genopstiller
 Karin Thøgersen, Hedeland Golfklub, genopstiller

 Bestyrelsens forslag til genvalg:
 Helle Berit Kristensen, Hjørring Golfklub
 Karin Thøgersen, Hedeland Golfklub
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7) VALG AF REVISOR
 Bestyrelsen foreslår valg af revisionsfirmaet Redmark 

8) VALG AF MEDLEMMER OG SUPPLEANT TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET
 På valg til udvalget er: 
 Adv. Mogens Vinther, Ribe Golf Klub, genopstiller ikke

 Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
 Adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub (nuværende suppleant)

 Til nyvalg som suppleant til udvalget er:
 Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club

 Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
 Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club

9) EVENTUELT
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FORSLAG FRA KLUBBERNE
Silkeborg Ry Golfklub har indsendt nedenstående forslag til repræsentantskabet:
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Bestyrelsens bemærkninger til Silkeborg Ry Golfklubs forslag til Dansk Golf Unions  
Repræsentantskabsmøde 2018 

INDLEDNING
DGU’s bestyrelse kan ikke støtte hverken forslag 1 eller forslag 2 fra Silkeborg Ry Golfklub.
DGU’s bestyrelse er med forslagene bekymrede for, at værdien af fuldgyldige medlemskaber udvandes, hvilket vil kunne 
afstedkomme en forringelse af klubbernes økonomi. Desuden er DGU’s bestyrelse ikke indstillede på at fratage de eksiste-
rende 9-hullers klubber muligheden for at udstede fuldgyldige medlemskaber. I forhold til forslag 2 finder DGU’s bestyrelse 
det rimeligt, at klubber med 36 huller eller flere, kan udstede fuldgyldige medlemskaber både til 18 og 36 huller, hvorfor 
DGU’s bestyrelse, efter kommentering af de to forslag, fremsætter et ændringsforslag til forslag 2.

GENERELLE KOMMENTARER
Overordnet set er DGU’s bestyrelse enig med Silkeborg Ry Golfklub i, at der i de nuværende regler om fleksible medlem-
skaber er nogle uligheder indbygget. Det være sig 9-hullers klubbers mulighed for at udstede fuldgyldige medlemskaber 
på 9 huller, og klubber med 27-hullers manglende mulighed for at gøre det samme på 9 af deres huller. Det samme gør 
sig gældende for 18-hullers klubber, der kan udstede fuldgyldige medlemskaber, mens klubber med 36 huller ikke kan 
udstede fuldgyldige medlemskaber på kun de 18 huller. 

I relation til Silkeborg Ry Golfklubs forslag er DGU’s bestyrelse enig i det problematiske i, at da Ry Golfklub og Silkeborg 
Golfklub fusionerede blev Ry Golfklubs oprindelige medlemmer pr. definition fleksible medlemmer, hvis de efter fusionen 
ikke købte fuld adgang til Silkeborg Golfklubs baner.

Udfordringen med at lave fælles regler for udstedelse af DGU-kort er, at danske golfklubbers faciliteter bliver mere og mere 
forskellige og netop den forskellighed kan give uligheder i de nuværende regler. Fx når klubber fusionerer.

Endelig bekymrer det også DGU’s bestyrelse, om det nuværende regelsæt vedrørende udstedelse af DGU-kort er så kom-
pliceret at forstå, at det fører til yderligere uligheder i forhold til, at nogle følger reglerne og andre ikke gør. I den forbindelse 
har DGU’s bestyrelse drøftet sekretariatets rolle i forhold til kontroller og sanktioner mm.

DGU’s bestyrelse er fortsat af den holdning, at de danske golfklubber på kort sigt har mest ud af kun at give fuldgyldigt 
medlemskab - og dermed fulde rettigheder - til de personer, der køber et medlemskab med uindskrænkede rettigheder - 
altså køber den fulde pakke/medlemskab.

DGU’s bestyrelse er også af den opfattelse, at det nuværende regelsæt giver klubber stor fleksibilitet i forhold til at udbyde 
forskellige typer af medlemskaber til nye golfspillere og at begrænsningerne (rabatordninger, DGU-turneringer, regionsgolf 
mv.) på et fleksibelt medlemskab kun har ringe betydning for et nyt medlem. 

BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGET 
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KOMMENTARER TIL SILKEBORG RY GOLFKLUBS FORSLAG 1:
Fordele:

• Klubber ligestilles fsva. at kunne udstede fuldgyldige medlemskaber på 9 huller
• Kan gøre 9-hullers medlemskaber mere attraktive (da de er uden F) for den travle del af befolkningen
•  Der opstår ikke problemer, når en 9-hullers og en 18-hullers klub fusionerer (p.t. bliver dem fra 9 hullers klubben flek-

sible medlemmer, hvis de ikke køber fuldt medlemskab i den nye klub)
• Klubber behøver ikke splitte sig op i to klubber for at kunne udstede fuldt DGU-kort på de 9 huller

Ulemper: 
•  9-hullers medlemskaber gøres mere attraktive, da personer med disse får mulighed for at deltage i de rabatordninger, 

som klubberne i dag målretter fuldgyldige medlemskaber, regionsgolf, DGU-turneringer mm. Dette vil kunne for-
ringe klubbernes økonomi

•  Det kan forventes, at medlemmer, der tidligere har haft et fuldgyldigt medlemskab, i stigende grad konverterer til kun 
at have et 9-hullers medlemskab, hvilket også kunne forringe klubbernes økonomi

• Der brydes med det oprindelige princip om, at kun adgang til hele baneanlægget giver fulde rettigheder

KOMMENTARER TIL SILKEBORG RY GOLFKLUBS FORSLAG 2:
Fordele:

• Klubber ligestilles fsva. at kunne udstede fuldgyldige medlemskaber på 18 huller
• Det fastholder værdien af et 18-hullers medlemskab
•  Der opstår ikke problemer, når to 18-hullers klubber fusionerer (p.t. bliver spillere, der kun beholder 18 hullers med-

lemskab fleksible medlemmer, hvis de ikke køber fuldt medlemskab i den nye klub)
•  Klubber behøver ikke splitte sig op i to klubber for at kunne udstede fuldt DGU-kort på de 18 huller eller evt. lave det 

fulde medlemskab som adgang til 18 huller og så lave de andre 18 huller som et tilkøb

Ulemper:
•  De nuværende 9-hullers klubber over 2.000 meter (i alt 14 klubber) vil miste muligheden for at udstede fuldt DGU 

kort
• Der brydes med det oprindelige princip om, at kun adgang til hele baneanlægget giver fulde rettigheder

I forbindelse med bestyrelsens behandling af forslagene fra Silkeborg Ry Golfklub er det besluttet at frem-
sætte følgende ændringsforslag til forslag 2 – se næste side.
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ÆNDRINGSFORSLAG FRA DGU’S BESTYRELSE
Nedenstående er de nuværende retningslinjer for udstedelse af DGU-kort med ændringsforslaget indsat med gult.

1. TRADITIONELT DGU-KORT 

Alle golfspillere med et aktivt fuldgyldigt medlemskab af en golfklub, der har ni eller flere huller og en banelængde på minimum 2.000 

meter for de ni huller, kan modtage et DGU-kort, når de påkrævede spillemæssige færdigheder er opnået. 

Som fuldgyldige medlemmer regnes juniorer, ungseniorer, seniorer, ægtepar med ægtefællemedlemskab, pensionister og studerende, 

såfremt de har uindskrænkede rettigheder til at spille på egen bane, og såfremt deres kontingent svarer til, hvad alle andre i samme 

medlemsgruppe og alderskategori betaler. 

Der gælder dog følgende betingelser: 

• Ægtefællemedlemsskab forudsætter, at man er gift eller samboende med samme adresse. 

• For studerende kræves det, at de årligt kan fremvise gyldigt studiekort eller gyldig uddannelsesaftale og maksimalt er fyldt 30 

år ved kalenderårets begyndelse. 

• For pensionister kræves det, at medlemmet er fyldt 65 år og ikke har erhvervsarbejde. 

Ved uindskrænkede rettigheder forstås, at klubben ikke må indføre tidsbegrænsninger eller spillebegrænsninger på baneanlægget eller 

give rabat på kontingentet. Fuldgyldige medlemmer har ret til at spille på hele golfanlægget i hele kalenderåret, uden nogen form for 

begrænsninger, dog med respekt for klubbens arrangementer. 

Klubber, der råder over to 18-hullers baner kan udstede fuldgyldigt medlemskab både på 18 og 36 huller (ikke på 27 huller).

Rabat på kontingentet på et fuldgyldigt medlemskab giver alene ret til et DGU-kort med anmærkning F (digitalt registreret). 

DGU-KORT GIVER DESUDEN RET TIL 

• At deltage i DGU-turneringer og andre åbne turneringer. 

• At spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger.  

2. DGU-KORT MED ANMÆRKNING F (F=FLEKSIBEL) 

Alle andre former for medlemskategorier, der ikke opfylder betingelserne for fuldgyldigt medlemskab, samt golfspillere i klubber, som 

for ni huller er kortere end 2.000 meter, modtager DGU-kort med anmærkning F (registreres digitalt), når de påkrævede spillemæssige 

færdigheder er opnået. Et fleksibelt medlemskab skal give adgang til golf enten ved adgang til puttinggreen, driving range, par 3-bane, 

indspilsfaciliteter eller golfbanerne. DGU-kort med anmærkning F giver ikke ret til at deltage i DGU-turneringer (både hold- og individuelle 

DGU-turneringer). Klubberne har retten til at afvise golfspillere med et DGU-kort med anmærkning F.

KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAGET FRA DGU’S BESTYRELSE:
Fordele:

• En væsentlig ulighed i de nuværende regler fjernes (at man kan købe et 18 hullers medlemskab, der er fleksibelt)

• 9-hullers klubber kan fortsat udstede fuldt DGU-kort

• Klubber behøver ikke splitte sig op i to klubber for at kunne udstede fuldt DGU-kort på de 18 huller eller evt. lave det fulde 

medlemskab som 18 huller og så lave de andre 18 huller som et tilkøb

• Værdien af fuldtidsmedlemskab udvandes ikke

Ulemper:
• Der brydes med det oprindelige princip om, at kun adgang til hele baneanlægget giver fulde rettigheder

• Klubber, der råder over 18 huller + 9 huller ville kunne sige, at de også bør kunne udstede fulde DGU-kort på de 9 huller
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BILAG 1 
CV HELLE BERIT KRISTENSEN

Navn:   Helle Berit Kristensen

Bopæl:   Hjørring

Mobil:   41 22 42 71

E-mail:   helle.berit.kristensen@hjoerring.dk

Personlige data:  

Jeg er født den 25. marts 1963, jeg har 2 voksne børn.  Det var mine børn, der fik mig involveret i golfens verden. Jeg startede i 
2005 i Hjørring Golfklub. Jeg har spillet fodbold i 25 år i Fortuna, været aktiv spejder i 27 år og dyrket både atletik og volleyball.  
Jeg har været involveret i foreningsarbejde siden jeg var 15 år (spejderleder, fodboldtræner og juniortræner i golf).

Uddannelse: 

• Lærer

• PD i ledelse (skoleudvikling og organisering)

• specialpædagogik 

• coaching uddannelse fra UCN

Erhverv:

• Arbejdet 10 år som lærer, 5 år på en friskole og 5 år på en lille kommuneskole

• Arbejdet 18 år som skoleleder, de sidste 11 år ved Skolecenter Hirtshals, som er en kommuneskole med 950 elever og 130 
medarbejdere

Kvalifikationer og tillidshverv:

• Har været formand for juniorudvalget i Hjørring Golfklub fra 2001-2012

• Distriktsleder i Distrikt 1 fra 2008-2016

• DGU’s bestyrelse siden 2015 

• Hjørring Golfklubs bestyrelse 2017

• Har stort kendskab til organisering af juniorarbejde

• Har stort kendskab til børn og unge, både gennem mit arbejde, men også gennem foreningsarbejde (golf, fodbold og 
spejder)

• Har stor erfaring med foreningsarbejde generelt

• Er iderig, kreativ, har gåpåmod og ofte er der ikke langt fra tanke til handling.

• Har fingeren på pulsen i forhold til, hvad tendenserne er hos de unge mennesker

Mine intentioner:   

Jeg vil gerne yde en indsats i golfsporten i Danmark, så vi får vendt udviklingen i antallet af medlemmer i golfklubberne, både 
på juniorsiden og generelt. Jeg vil gerne have fokus på juniorerne, da det er vores fødekæde. Dette kan eksempelvis gøres 
ved udvikling af redskaber, der skal understøtte klubbernes juniorudvalgsarbejde. Jeg vil også gerne arbejde for, at golf bliver 
en mere synlig idrætsaktivitet i folkeskolen enten som linjefag for de ældste elever, eller som aktivitet om eftermiddagen, hvor 
skole og golfklubbens træner indgår i et samarbejde.
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BILAG 2 
CV KARIN THØGERSEN

Navn:   Karin Thøgersen

Bopæl:   Solrød Strand

Mobil:   27 26 86 90

E-mail:   Karin_thøgersen@hotmail.com

Personlige data:  

Født 1952. Gift med Thøger, sammen har vi 2 voksne børn. Hele familien spiller golf. 

Uddannelse og erhverv:

• 22 år i detailhandel, først som indkøber i Dansk Supermarked og Metro, og de sidste 

• 12 år som salgschef for IKEA Danmark, herunder også ansvarlig for markedsføring, og 

• medlem af ledelsesgruppen. Projektansvarlig for IKEA Retail Traning Center. Diverse 

• projektopgaver, såsom ombygninger/nybygning af varehuse, effektivisering af 

• sortiment etc. Jeg stoppede i IKEA ultimo 2000 for at få mere tid sammen med min.

• familie.

Kompetencer:

• Ledelse af mange medarbejdere

• Planlægning, styring og kontrol af konceptudvikling

• Kundeforståelse

• Service management

• Markedsføring

• Økonomistyring

• Strategiudvikling og eksekvering af disse 

Tillidshverv:

• Medlem af DGU’s bestyrelse siden 2015

• Juniorleder 8 år i Hedeland Golfklub

• Eliteleder 5 år i Hedeland Golfkub

• I bestyrelsen i Hedeland Golfklub fra 2005-, de første 8 år som næstformand, og fra 2013 som formand

Opgaver i DGU: 

• Mine fokusområder i DGU’s bestyrelse er arbejdet med klubudvikling, effektivisering af klubdrift og Golfens Dag.

Hvad vil jeg:

Fortsat arbejde for at DGU, gennem rådgivning og vidensdeling, kan hjælpe og understøtte de danske golfklubber i god 
klubledelse, drift og klubudvikling samtidig med, at der skabes positive og begejstrede golfspillere. 
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BILAG 3 
CV SIGNE JUSTESEN

Navn:   Signe Justesen

Mobil:   20 72 65 48

E-mail:   sj1305@gmail.com

Personlige data:  

Signe Justesen født den 13. maj 1956. Gift med Bendt Rungstrøm, der også spiller golf. Bestyrelsesmedlem i Asserbo Golf 
Club.

Uddannelse:

Uddannet jurist

Erhverv:   

• 2011 – 2013 Udstationeret som ’Særlig Anklager’ i Kosovo.

• 1996 – 2006 Politimester i Ringsted

• 1979 – 1996 Diverse funktioner under justitsministeriets område: Anklager, forsker, kontorchef, dommer, vicepolitimester, 
underviser. 

Tillidshverv:

• 2017 – Formand for den europæiske lovkomite i Soroptimist International (Verdensomspændende NGO, der arbejder for 
kvinders rettigheder)

• 2014 – 16 Vicepræsident i den danske afdeling af Soroptimist International

• 2006 – 09 Formand for det nyoprettede disciplinærudvalg i DHF, som træffer disciplinærafgørelser i håndboldens elite-
rækker. 

• Udpeget voldgiftsdommer under Europæisk Handball Federation

• International vicepræsident i International Police Association (verdensomspændende venskabsorganisation for politi og 
anklagere). 

Øvrigt:

• Præsident for den danske afdeling af International Police Association i 6 år.

• Bestyrelsesposter i idrætsforeninger (håndbold), serviceorganisationer og en international undervisningsinstitution.

Hvad vil jeg:

Jeg har tidligere brugt mange professionelle år på at besvare klagesager og afgøre tvister og disciplinærsager. Nu vil jeg 
gerne gøre nytte i min nye sport og bidrage til et gennemsigtigt og tillidsvækkende ordenssystem.
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ORIENTERING TIL DELTAGERNE PÅ DANSK GOLF  
UNIONS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Opmærksomheden henledes på DGU’s vedtægter § 4, som indebærer, at repræsentantskabet består af 
bestyrelsens medlemmer samt højst to befuldmægtigede repræsentanter for hver af de klubber, der 
er optaget med fuldt medlemskab af DGU. Vær ligeledes opmærksom på, at man kun kan deltage som 
repræsentant for en klub.

Deltagerne er repræsentantskabet, DGU’s udvalgs- og komitémedlemmer samt ansatte, de af DGU invite-
rede gæster samt klubbernes øvrige tilmeldte. 

Taleret på repræsentantskabet har repræsentantskabet medmindre bestyrelsen tillader, at andre deltagere 
får ordet.

Der udarbejdes en liste med navnene på repræsentantskabet. Listen overdrages i kopi til dirigenten, når 
denne er valgt.

DGU’s sekretariat
DGU’s sekretariat oprettes i foyeren fredag fra kl. 16.30-17.30 og lørdag fra kl. 8.00–10.30. Vi anmoder om, at 
deltagerne på temamødet lader sig registrere allerede fredag. 

Her udleveres ved ankomst deltagerliste, navneskilte samt kuvert med stemmesedler, som der skal kvit-
teres for.

Alle klubber skal have henvendt sig til sekretariatet inden lørdag kl. 10.30 (bemærk, at der vil være indlæg 
fra kl. 9.30 – 10.30)
for at:

• Blive registreret som værende til stede
• Få udleveret kuvert med stemmesedler

Indkvartering
Ved ankomst (check-ind fra kl. 14.00) checkes ind i receptionen.
Ved afrejsen (check-ud senest kl. 10.00) bedes venligst betalt for ekstraydelser, som ikke er inkluderet i 
prisen. Der er ikke minibar på værelset, men du kan købe snack og drikkevarer i hotellets reception og bar.

Receptionen vil være behjælpelig med henstillen af eventuel bagage efter check-ud lørdag.

Parkering
Når du kommer til hotellet, er der gratis parkering. 
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