
 

 

16. september      

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i  

Dansk Golf Union, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

Mandag den 16. september 2013 kl. 17.00 

 

Til stede:      Søren Clemmensen                                     SCN        

Jim Staffensen                                                   JSTF                                                                  

Ib Dam Schultz                                                  IDS 

Ellen Margrethe Duus Fehring                    EMDF                                                                                                                             

Tuula Undall                                             TUN   

Lars Broch Christensen   LBC   

Jakob Thomsen                                                 JTH              

Helge Adam Møller                                        HAM 

Morten Backhausen    MOB                                                                                           

Christina Dalsgaard, referent   CDA  

Fra sekretariatet deltager: Jonas Meyer Jensen    JMJ 

Fra komitéer og udvalg: Alison Vinther, Regelkomitéen  AVI 

Povl Bayer Knudsen, Turneringskomitéen PBK 

Mogens Vinther, Amatør- og Ordensudv. MVI 

Afbud fra: Aase Møller-Hansen                                         AMH 

Handicap- & Course Rating Komitéen  

 

Repræsentanter for Amatør- & Ordensudvalget, Handicap & Course Rating Komitéen, Regelkomitéen 

og Turneringskomitéen var inviteret til mødet. Handicap- & Course Rating Komitéen var desværre 

forhindret i at deltage, men havde fremsendt skriftligt beretning. Amatør- & Ordensudvalget, 

Regelkomitéen og Turneringskomitéen gav en kort status på deres arbejde. 

Alison Vinther (AVI) - Regelkomitéen 

Regelkomitéen har et forestående klubdommerkursus, men der er kun syv tilmeldinger.  

Povl Bayer Knudsen (PBK) - Turneringskomitéen 

Der er bekymring i både turneringskomitéen og regelkomitéen om, at der bliver rekrutteret nok til 

de enkelte udvalg i klubberne, idet der ikke er så mange deltagere på kurserne. 

PBK takkede for de walkie-talkies, som de har fået i foråret. Der er stor glæde blandt turnerings-

dommerne over dem. 

Der er generelt en positiv holdning fra klubberne, når turneringsdommerne kommer rundt. Flere vil 

gerne lægge baner til, oplever PBK.  

PBK nævner, at der er problemer med forældreindblanding. PBK opfordre til, at der sanktioneres 

mod børnene, når forældrene blander sig.  MOB tilføjer, at der arbejdes med dialog i stedet for 

sanktioner. Landstrænerne tager en personlig dialog med de forældre, som udgør et problem. DGU 

har i år oplevet en stigning i år i forældreindblanding. Der arbejdes i øjeblikket på, at forbedre DGU’s 

forældrevejledninger, fortsætter MOB.  

Mogens Vinther (MVI) - Amatør- og Ordensudvalget 

Der har ikke været nogen nævneværdige sager siden sidst, og der har ikke været behov for at holde 

møder. I 2013 har der været et fint samarbejde med sekretariatet, fortsætter MVI. Der er ca. 50-60 

sager om året. I 2012 har der været én sag, som skulle videre til DIF, som dog stadfæstede den dom, 

som A&O havde afsagt.  



 

 

Handicap- & Course Rating Komitéen 

Handicap- & Course Rating Komitéen har sendt skriftlig beretning om årets opgaver til 

bestyrelsesmødet. En af komitéens udfordringer er EGA handicappet.  

Der var en generel drøftelse af, hvordan det går med at bruge EDS i klubberne.  

  

A. Generelle sager 

A.1 Afholdelse af et EM på dansk grund (Bilag A.1)  

 

Det indstilles: 

at bestyrelsen godkender, at der søges om de to nævnte mesterskaber (Ladies´ Team i 2015 samt 

Boys´s Team Championship i 2017), samt at der budgetteres med kr. 200.000 til hvert mesterskab. 

Afgørelse: 

Indstillingen fra sekretariatet omkring afholdelse af EM på dansk grund blev godkendt. 

   

B. Enkelte sager 

Ingen  

 

C.     Interne sager 

C.1 Forecast pr. 1. september 2013 (Bilag C.1-C.1.a) 

 Forecast for september 2013 blev taget til efterretning. 

  

C.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. august (Bilag C.2) 

 Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. august blev godkendt. 

 

C.3 Emner til temamøde (Bilag C.3) 

 Miljøprisen skal også nævnes på regionalmødet, blev det besluttet.  

 

C.4 Liste over mulige bestyrelseskandidater (Bilag efterudsendes)  

 Mulige bestyrelseskandidater blev drøftet. 

 

D.    Sager til efterretning 

 Ingen 

 

E.     Orientering 

E.1   Formanden: 

Formanden overrakt medaljer ved DM i slagspil i Lyngbygaard Golf den 15. august, hvilket var en 

rigtig god oplevelse.  

Dommerne kunne godt tænke sig at komme bag kulissen på European Tour, hvis det kunne lade sig 

gøre. 

Formanden har deltaget i greenkeeper foreningens 50-års jubilæum.  

  



 

 

 

E.2  Direktøren: 

MOB fortæller, at det kun er DGU kort med F, som kan udstedes til de klubber, som giver rabat på 

medlemskaber resten af året.  

 

E.3   Bestyrelsen:  

JSTF fortalte, at der er møde den 9. oktober med klubber der bor til leje hos private baneejere. Der er 

pt. 14 deltagere, med tilmeldingsfrist 4. oktober.  

EMDF har overrakt medaljer ved DM for hold.  Formanden for Ledreborg var glad for at, DGU havde 

lagt en turnering der. 

  

E.4   DGU Erhverv A/S: 

E.5  Komiteer: 

E.6  Øvrigt: 

 

Christina Dalsgaard 


