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24. februar 2020

DANSK GOLF UNION INDKALDER HERMED TIL ORDINÆRT  
REPRÆSENTANTSKABSMØDE.
DEN 20. OG 21. MARTS 2020 AFHOLDER DGU TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE  
PÅ COMWELL KORSØR, ØRNUMVEJ 6, 4220 KORSØR  

Indkaldelsen indeholder følgende: Side

• Program for Tema- og Repræsentantskabsmøde 2020 4 

    

• Dagsorden for DGU’s ordinære repræsentantskabsmøde 6  

  

• Årsberetning 2019 inkl. regnskab 2019, budget 2020 og overslag 2021. Vedlagt 

 Medlemsstatistik pr. 30. september 2019 inklusive stemmer pr. klub er

 indeholdt i årsberetningen 

• Forslag fra klubberne 8

 Furesø Golfklub og Søllerød Golfklub har indsendt forslag til behandling 

 på repræsentantskabsmødet 

 Bestyrelsens bemærkninger til forslaget  9

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Bilag 1, CV bestyrelseskandidat Thomas Just 10 

 Bilag 2, CV bestyrelseskandidat Claus Holm Christensen 11

      

• Valg af medlem og suppleant til Amatør- og Ordensudvalget 

 Bilag 3, CV Dan B. Larsen 12 

 Bilag 4, CV Signe Justesen 13

• Orientering til deltagerne på repræsentantskabsmødet 14

• Lokaleoversigt Comwell Korsør 15  

  

Mødet vil være åbent for pressen medmindre forsamlingen konkret vedtager anderledes.

Med venlig hilsen

Dansk Golf Union   

Lars Broch Christensen 

Formand
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PROGRAM FOR TEMAMØDE 
FREDAG 20. MARTS 2020

17.00 Registrering i receptionen og forplejning i Himmeriget

 2 stk. sandwich, vand/isvand, frugt og kaffebuffet

 

17.30        Velkommen (temamødet afholdes i Kongressal 1+2+3)

 v//Lars Broch Christensen, formand, Dansk Golf Union

                                

17.35            “Foreningslivet i en moderne verden”

 v/Morten Stig Christensen, generalsekretær, Dansk Håndbold Forbund

 

18.30 Pause inkl. kaffe/te og frisk frugt

18.50 Præsentation af DGU’s håndbog i rekruttering

 v/Jonas Meyer Jensen, udviklings- og turneringschef, Dansk Golf Union

 

19.00 Få inspiration og hør de gode klubhistorier. Få nye ideer til dit arbejde i klubben via en række små oplæg 

 om relevante emner. 

 v/Morten Backhausen, direktør, Dansk Golf Union

• Rekruttering - hvordan organiseres det i golfklubben? 

• Hvordan kan FN’s verdensmål bruges i relation til golfsporten? 

• Hvordan laves den succesfulde Erhvervsklub? 

• Bæredygtig golfbanedrift - hvordan skabes den gode pleje- og udviklingsplan? 

• Golfspilleren i Centrum - hvordan skaber vi fastholdelse og loyalitet? 

• Det gode samarbejde med kommunen i forhold til Diabetes & Golf gavner? 

• Den gode forpagtningsaftale & drift af restauranten?

• Funnel First – hvordan kan golfklubben markedsføres via Facebook?

Ca. 21.00 Let tapas-buffet med mulighed for at tale videre og erfaringsudveksle 

Ca. 21.30 Oplevelser som dommer ved ”The Open 2019” 

 v/Jan Rye, formand, Turnerings- og Regelkomiteen (ToRK)
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PROGRAM FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE  
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
LØRDAG 21. MARTS 2020

08.00 – 09.30  Registrering i receptionen

 Kaffe/te med brød og frugt

09.30 Velkommen (Kongressal 1+2+3)

 v/Lars Broch Christensen, formand, Dansk Golf Union

09.35 Seneste nyt fra Dansk Golf Union

 v/Nick Hüttel Olesen, handicap- og regelkonsulent, Dansk Golf Union

 v/Morten Backhausen, direktør, Dansk Golf Union

10.20 Pause med kaffe/te

10.30 Repræsentantskabsmøde (Kongressal 1+2+3) 

Ca. 13.00 Frokostbuffet inkl. én vand/øl eller sandwich to go 

Ca. 14.00 Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmødet

Tema- og repræsentantskabsmøde 2020          5  



DAGSORDEN FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
LØRDAG 21. MARTS 2020

1) VALG AF DIRIGENT
 Bestyrelsen foreslår valg af advokat Jakob Juul Christensen.

 
2) FASTLÆGGELSE AF STEMMETAL FOR DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER
 Medlemsstatistik pr. 30. september 2019 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:

 Repræsentantskabsmødet opfordrer bestyrelsen og ledelsen af Dansk Golf Union til at arbejde  

 for en gennemgang af retningslinjerne for autorisation af danske golfklubber.

 Fremsat af Furesø Golfklub og Søllerød Golfklub (se forslag i sit hele på side 8).

 Bestyrelsens bemærkninger til det indsendte forslag (læs bemærkninger på side 9).

  
5) FORELÆGGELSE TIL GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB, BUDGET OG KONTINGENTFORSLAG  
 FOR MEDLEMMER  MED FULDT MEDLEMSKAB FOR INDEVÆRENDE ÅR SAMT OVERSLAG FOR DET KOMMENDE ÅR
 Regnskab med budget er indeholdt i årsberetningen.

 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til DGU i 2020 stiger med:

• Seniormedlem kr. 3 pr. aktive medlem, og udgør herefter kr. 164 pr. aktive medlem

• Juniormedlem og lang distance kr. 1 pr. aktive medlem, og udgør herefter kr.  87 pr. aktive medlem

• Junior uden banetilladelse kr. 1 pr. aktive medlem, og udgør herefter kr. 31 pr. aktive medlem

6) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
 På valg til bestyrelsen er:

 Søren Casparij, Odder Golfklub, genopstiller ikke.

 Uffe Steffensen, Viborg Golfklub, genopstiller ikke.
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 Uffe Steffensen, Viborg Golfklub, genopstiller ikke.

  

 Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

 Thomas Just, Randers Fjord Golfklub (CV bilag 1)

 Claus Holm Christensen, Aarhus Golf Club (CV bilag 2)

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: 

 Advokat Dan B. Larsen, Varde Golfklub, genopstiller (CV bilag 3)

 Bestyrelsen foreslår genvalg af: 

 Advokat Dan B. Larsen, Varde Golfklub

 På valg som suppleant til udvalget er: 

 Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club (CV bilag 4)

 Bestyrelsen foreslår genvalg af: 

 Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club

9) EVENTUELT
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FORSLAG FRA KLUBBERNE 
FORSLAG FRA FURESØ GOLFKLUB OG SØLLERØD GOLFKLUB (INDSENDT PER MAIL DEN 1. FEBRUAR 2020)
Repræsentantskabsmødet opfordrer bestyrelsen og ledelsen af Dansk Golf Union til at arbejde for en gennemgang af 

retningslinjerne for autorisation af danske golfklubber.

Repræsentantskabsmødet opfordrer bestyrelsen og ledelsen af Dansk Golf Union til at arbejde for en gennemgang af 

retningslinjerne for at erhverve DGU-kort, herunder minimumsgrænser for flex- og longdistance medlemskaber og intro-

duktionsforløb.

Repræsentantskabsmødet opfordrer bestyrelsen og ledelsen af Dansk Golf Union til at nedsætte en arbejdsgruppe, som 

får til kommissorium at fremkomme med forslag til en revision af retningslinjerne for autorisation af danske golfklubber 

samt retningslinjerne for at erhverve DGU-kort, herunder minimumsgrænser for flex- og longdistance medlemskaber og 

introduktionsforløb.

Venlig Hilsen

 

Søren Graversen

Søllerød Golfklub, fmd.
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DGU’s bestyrelse er grundlæggende fortaler for, at de danske golfklubber skal have stor fleksibilitet i forhold til at skabe 

medlemskabstyper, der passer til den enkelte klubs lokalområde og strategi. Herunder, at golfdanmark tager hensyn til 

de forskellige målgrupper, der eksisterer i relation til golfsporten. Der er målgrupper, som har tid og økonomi til at spille 

rigtigt meget golf, og for hvem et fuldtidsmedlemskab giver rigtig god mening, og der er målgrupper, der har en løsere 

tilknytning til golfsporten, for hvem et mere fleksibelt medlemskab giver mening. DGU’s bestyrelse mener, at der skal 

være plads til alle i golfdanmark, og at den enkelte golfklub, indenfor de rammer, der er skabt via DGU’s medlemsbetin-

gelser, har mulighed for at tilpasse deres medlemskabstyper til de målgrupper, som de ønsker at henvende sig til.

I forhold til introduktionsforløb mener DGU’s bestyrelse ligeledes, at det er vigtigt at være fleksibel. Nogle spillere, der 

evt. har spillet golf før eller har dyrket meget sport, kan have behov for et meget kort introduktionsforløb og andre, som 

har lidt sværere ved at komme i gang med golf, kan have behov for et lidt længere forløb.

DGU’s bestyrelse tror på, at der er et potentiale i Danmark i forhold til at få flere til at spille golf. For at få forløst dette 

potentiale skal golfsporten fremstå tilgængelig og kunne tilbyde en enkel, hurtig og prisattraktiv indslusning i golfklub-

ben. En forudsætning for at få loyale kunder er, at de har prøvet og stiftet bekendtskab med spillet, så derfor skal vi være 

dygtige til at få flere mennesker ud at prøve golf.

På repræsentantskabsmødet i 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle evaluere den eksisterende ordning ved-

rørende fleksible medlemskaber. Konklusionen på arbejdsgruppens arbejde var, at man ikke kunne finde alternativer til 

regelsættet grundet, at klubberne var forskellige, havde forskellige kontingentstørrelser, forskellige lokalområder, forskel-

lige indtjeningsmuligheder, forskellig demografi og forskellig strategi. Yderligere udtrykte arbejdsgruppen tvivl om, det var 

regelsættet, der var problemet eller om det var konkurrencesituationen og rabataftalerne, der var det reelle problem.

Efter DGU’s bestyrelses opfattelse, via dialog på regionalmøder og repræsentantskabsmøder, har situationen ikke ændret 

sig siden 2016. DGU’s bestyrelse har behov for, at der bliver peget i en mere tydelig retning end dette forslag angiver, 

for at kunne finde det relevant, at se på DGU’s medlemsbetingelser, introduktionsforløb, og for nødvendigheden af at 

nedsætte en arbejdsgruppe.

Læs mere om DGU’s regelsæt her:

www.danskgolfunion.dk/artikel/dgu-medlemskab 

www.danskgolfunion.dk/artikel/golfkørekort

 

BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGET
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BILAG 1 
CV THOMAS JUST

Uddannelse: Studentereksamen.

  

Erhverv: Parcel Operation Manager i Post Nord Danmark med ansvaret for pakkeomdelingen i Aarhus og  

 omegn. Ledelse af 60 medarbejdere.

Kvalifikationer: Bred viden fra Randers Fjord Golfklub med indblik i alt omkring driften af en golfklub, hvor jeg som  

 formand er inde over alt, hvad der foregår. Det være sig økonomi, rekruttering, banepleje, 

 administration, sponsor osv.

  I mit erhverv har jeg stor erfaring med gennemførelse af forandringer. Ledelse i en organisation  

 og jeg er vant til at være i offentlighedens søgelys på godt og ondt. Arbejder dagligt med 

 samarbejde på tværs af en stor virksomhed, bl.a. ved hjælp af Lean Management samt 

 Lean Produktion.

   

Evt. tillidshverv: Bestyrelsesarbejde i 9 år i Randers Fjord Golfklub, heraf 7 år som formand. 

 

 Ansvarlig for alt Courtesy Car kørsel under Made in Denmark og de ca. 70 chauffører, 

 der udfører opgaven. 

 

 Har i 20 år været en del af de medarbejdere, som Post Nord bruger til at afvikle cykelløbet Post  

 Nord Danmark Rundt. Først som frivillig og senere som en del af mit arbejde.

Mine intentioner: Jeg vil arbejde for et bredt samarbejde omkring udbredelsen af vores sport, til glæde for alle 

 klubber store som små og for alle golfspillere i Danmark. 

 Jeg brænder for golfsporten og har et stort ønske om at bidrage til, at der kommer flere 

 golfspillere i Danmark. Jeg tror på golfsporten har et stort potentiale, som vi med de rigtige 

 tiltag kan drage nytte af. 

 Vi skal som specielforbund gå forrest i arbejdet med folkesundhed og miljø, og det ønsker jeg at  

 være en del af.
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Uddannelse: Søofficer, master.

Erhverv: Havnedirektør, Horsens Havn.

 

Kvalifikationer: Jeg har gennem de seneste 7 år været havnedirektør og formand for Aarhus Golf Clubs  

 bestyrelse i 6 år. Det betyder, at jeg har et bredt kendskab til arbejdet i et politisk miljø og har   

 fingeren på pulsen i relation til politiske tendenser på planloven og miljøområdet. 

 Som havnedirektør og tidligere søofficer har jeg stort indblik i ledelse og organisationsudvikling. 

 Som golfspiller gennem snart 40 år har jeg også et vist kendskab til spillet og livet i en golfklub. 

Evt. tillidshverv: Diverse bestyrelser i idrætsklubber og ejerforeninger.

 Formand for Aarhus Golf Club.

 Specialudvalg under Danske Havne, herunder lodsning og sikring.

 Formand for Marine Affairs Committee under Europæiske Havne (ESPO).

 Vice President, International Harbour Masters Organisation 2009-13.

 Rater for DGU siden 2008. 

Mine intentioner: At forbedre rammevilkårene for golf.  

 

 At deltage i udvikling af det sportslige område i DGU samt styrke golf som breddeidræt. 

  

 At skabe fokus på golf til forbedring af helbred og livskvalitet. 

  

 At bidrage til en stærk kommunikation mellem DGU og klubberne/ medlemmerne. 

 

 At bidrage til at klubbernes lokale position styrkes.

 

BILAG 2
CLAUS HOLM CHRISTENSEN 
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BILAG 3 
CV DAN B. LARSEN

Uddannelse: Cand. Jur. 

 

Erhverv: Advokat.

Kvalifikationer: Medlem af A&O siden 2009.

Evt. tillidshverv: Formand for Varde Golfklub siden 2003.

Mine intentioner: At fortsætte det gode arbejde, der er tradition for i Amatør- & Ordensudvalget.
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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 i strafferet, sagsbehandling og forvaltningsret

Tillidshverv: 2018 – Suppleant Amatør- og Ordensudvalget

 2017 – 19 Formand for den europæiske lovkomite i Soroptimist International  

 (Verdensomspændende NGO, der arbejder for kvinders rettigheder)

 2016 – Næstformand Asserbo Golf Club

 2014 – 16 Vicepræsident i den danske afdeling af Soroptimist International

 2006 – 09 Formand for det nyoprettede disciplinærudvalg i DHF, som træffer  

 disciplinærafgørelser i håndboldens eliterækker 

 Udpeget voldgiftsdommer under Europæisk Handball Federation

 International vicepræsident i International Police Association (verdensomspændende 

 videnskabsorganisation for politi og anklagere)

 2001 – 2009 Præsident for den danske afdeling af International Police Association

Øvrigt: Bestyrelsesposter i idrætsforeninger (håndbold), serviceorganisationer og en international  

 undervisningsinstitution.

Mine intentioner: Jeg har tidligere brugt mange professionelle år på at skrive domme, besvare klagesager 

 og afgøre tvister og disciplinærsager. Jeg vil gerne fortsat gøre nytte i golfsporten og 

 bidrage til et gennemsigtigt og tillidsvækkende ordenssystem.

BILAG 4 
CV SIGNE JUSTESEN
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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 

inviterede gæster samt klubbernes øvrige tilmeldte. 

Taleret på repræsentantskabsmødet 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.

Fuldmagter skal afleveres til DGU’s direktør forud for repræsentantskabsmødets åbning (§ 6, stk. 5). Der 

foreligger ikke nogen krav til fuldmagtens udseende eller ordlyd. Der skal i fuldmagten stå, hvem der 

gives fuldmagt fra, og hvem der gives fuldmagt til. Fuldmagten skal være underskrevet af den tegnings-

berettigede for klubben. Hvis der skal være evt. begrænsninger i fuldmagten, skal det også være anført.

DGU’s sekretariat

DGU’s sekretariat oprettes i receptionen fredag fra kl. 16.30-17.30 og lørdag fra kl. 8.00–10.30. Vi an-

moder om, at deltagerne på temamødet lader sig registrere allerede fredag. Her udleveres ved ankomst 

deltagerliste, navneskilte samt kuvert med stemmesedler, som der skal kvitteres for.

Alle klubber skal have henvendt sig til sekretariatet inden lørdag kl. 10.30 (bemærk, at der vil være ind-

læg fra kl. 9.30 – 10.30) for at:

• Blive registreret som værende til stede

• Få udleveret kuvert med stemmesedler

Indkvartering

Der vil være check-ind fra kl. 14.00 i receptionen. 

Ved afrejsen (check-ud er senest kl. 11.00) 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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