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A.    Generelle sager 
A.1  Øge antallet af golfspillere i Danmark (Bilag A.1) 

Indstilling: 

Det indstilles, at vi prioriterer følgende indsatser: 

• Udarbejde en “konceptkuffert”, der giver klubberne mulighed for at målrette deres rekrutterings-
kampagne. Koncepterne skal indeholde konkret materiale mod målgrupperne “juniorer”, “25 til 45-årige” 
og “medlemmer over 50 år”. (Pris 100.000). 

• ”Golf i skolen” taskerne skal i 2013 bortgives til de skoler, som uddanner lærere til at undervise i golf i 
idrætstimerne. Ved at forære taskerne til skolerne bliver det lettere for lærerne at gennemføre 
undervisningsforløb, ligesom det vil øge skolernes motivation for at uddanne lærere. Vi mener, at ”Golf i 
skolen” taskerne skal ud og gøre gavn på skolerne i stedet for at ligge på DGU’s lager. (Pris 96.000 for 
75 stk.). 

• Vi ønsker endvidere, at ansætte en ny fuldtids udviklingskonsulent, hvis primære arbejdsområde er 
rekruttering af juniorer. Dette sker ved at flytte en 30 timers stilling fra udviklingsområdet til 
kursusområdet, og en fuldtidsstilling retur til udviklingsområdet. Denne omrokering af medarbejdere 
resulterer i en bedre drift og udvikling af kursusområdet, samt en mulighed for bedre 
ressourceudnyttelse i udviklingsområdet.  

• Vi skal i direkte kontakt med flere golfklubber på lokalt niveau end tilfældet er i dag. Dette skal ske ved at 
forkorte klubudviklingsforløbene, så disse ikke er så tidsmæssigt krævende. I fremtiden skal vi afholde 
flere klubbesøg, samt lave regionale og lokale møder med golfklubberne med fokus på tiltrækning af nye 
medlemmer. Denne form for rådgivning har vist sig effektiv både med hensyn til at motivere og skabe 
handling i den enkelte golfklub, men også i forhold til at opnå en bedre udnyttelse af konsulenternes 
arbejdstid.  

• Golfens Dag skal fortsat prioriteres og udvikles, så flere golfklubber deltager og kvaliteten af arbejdet 
lokalt forbedres. Dette gælder både i forhold til at tiltrække gæster på dagen og sikre gæsternes fortsatte 
ønske om at blive en del af golfklubben. (Afsættes 430.000 til Golfens Dag i 2013). 

Afgørelse: 

Indstillingen er godkendt. 



A.2  Forbedre golfsportens rammebetingelser (Public Affairs) (Bilag A.2) 

Indstilling: 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender: 

• En omprioritering af flere af medarbejdernes tid samt en opgradering af deres kompetencer. Der 
iværksættes nye initiativer til at fremme de prioriterede områder efter en specifik handlingsplan for hvert 
enkelt emne. 

• Samlet årligt budget: 
       - Analyser/samarbejdsprojekter mm. 100.000 kr. 

Afgørelse: 

Bestyrelsen har besluttet, at støtte indstillingen om, at forbedre golfsportens rammebetingelser. 

A.3  Styrke klubbernes drift (Bilag A.3) 

Indstilling: 

Det indstilles, at styrke klubbernes drift : 

1)  I første kvartal af 2013 udvikler og beskriver hele DGU’s sekretariat konceptet “Anbefalinger til god    
 klubdrift”. Anbefalingerne vil falde inden for områderne: 

• Bestyrelsesarbejde 
• Klubdrift 
• Klubliv og arbejde med frivillige 
• Jura 
• Miljø 
• Bane 
• Junior og bredde 
• Elite 
• Turneringer 
• Regler og handicap 

 Anbefalingerne vil bygge på lovgivning, DGU’s medarbejderes faglighed og erfaringer samt gode 
 eksempler fra klubberne. Der afsættes medarbejdertimer samt 20.000 kr. til materialer. 

2)  Vi ønsker gennem øget kursusdeltagelse at hæve kompetenceniveauet blandt ansatte og frivillige i de 
 danske golfklubber. Dette betyder et øget fokus på at forbedre og udvikle kursusområdet, ved bl.a. at 
 udbyde de enkelte kurser mere lokalt, optimere på udgiftssiden og synliggøre mulighederne for 
 kursusdeltagelse. For at øge deltagelsen på de enkelte kurser ønsker vi i fremtiden, at udbyde de enkelte 
 kurser til kostpris samt administrationsudgifter. DGU betaler således lønudgifter til kursusområdet, mens 
 deltagerbetalingen finansierer udgifterne på driften af kursusområdet. På denne måde indstilles det, at 
 priserne sænkes med i alt kr. 250.000. 

Afgørelse: 

Indstillingen er godkendt. 



B.    Enkelte sager 

B.1 Ingen 

C.    Interne sager 
C.1  Forecast pr. 31. oktober 2012 (Bilag C.1 og C.1.a) 

Forecastet blev taget til efterretning. 

C.2  Repræsentantskabsmødet, herunder DGU’s budget og budget scenarier (Bilag C.2.a, C.2.b, 

C.2.c, C.2.d. og C.2.e) 

DGU’s budget 2013 og budget scenarier blev gennemgået. 

C.3  Temamøde 

Der tages stilling til emne i løbet af november. 

C.4  Evt. kandidater til DGU’s bestyrelse (Bilag C.4) 

JSTF, TUN og THO er på valg. De 3 kandidater genopstiller.  

C.5  Bestyrelsens kalender (Bilag C.5) 

Følgende blev aftalt: 

- Bestyrelsen rejser til Skotland i perioden 29. april til 4. maj.  

- DGU bestyrelsesseminar i juni aflyses. 

- Der afholdes bestyrelsesmøde den 17. juni. 

- DIF budgetmøde er lørdag den 5. oktober.  

Bestyrelsens repræsentative opgaver i 2013 blev fordelt således: 

21. – 23. juni   DM hulspil   JSTF 
6. – 7. juli    DM mid-age   HAM 
17. juli   Junior Cup landsfinale  ISDN 
21. – 22. september  Årgangsmesterskaber  THO 
30. juli – 1. august  DM juniorer   TUN 
TBA    Golf Klub DK – Årsmatch  SCN 
10. august   DM 2 generationer  THO 
16. – 18. august  DM seniorer   AMH 
31. august – 1. september  Elitedivisionerne finalespil  – 
31. august – 1. september  Finalespil 1. division seniorer  – 
    samt veterandivision   
6. – 8. september  DM slagspil   SCN 
6. oktober   DGU’s juniorholdturnering -  EMD 
    landsfinale 

D.   Sager til efterretning 
D.1  Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2012 (Bilag D.1) 

Referat godkendt. 

 



D.2  Godkendelse af referat fra mødet den 17. september 2012 (Bilag D.2)  

Referat godkendt. 

D.3  Godkendelse af referat fra mødet den 16. oktober 2012 (Bilag D.3) 

Referat godkendt. 

E.    Orientering 
E.1  Formanden: 

EGA’s årsmøde 

SCN har været til EGA’s årsmøde. Referat sendes til bestyrelsen, når det modtages.  

Regionalmøder 

Regionalmøderne er veloverstået. Referat og præsentation ligger på Dansk Golf Unions hjemmeside. 

100-års fødselsdag 

SCN er blevet inviteret til 100-års fødselsdag i det belgiske golfforbund.  

E.2  Direktøren: 

Ingen kommentarer 

E.3  Bestyrelsen: 

HAM har været på et fire-dags greenkeeper seminar. Det var meget spændende. Formanden er dygtig og 
engageret. HAM var der hele torsdagen og lærte en masse. Greenkeeperne var utilfredse med den dårlige 
kommunikation, der er mellem dem og deres egne bestyrelser rundt om i landet. Greenkeeperne var 
samtidig kede af, at DGU’s bestyrelse havde forkastet forslaget om, at indføre en miljøpris. 

E.4  DGU Erhverv A/S: 

Intet 

E.5  Komiteer: 

Intet 

E.6  Øvrigt: 

Intet 

Christina Dalsgaard 
Referent 


