
 

 

17. juni      

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i  

Dansk Golf Union, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

Mandag den 17. juni 2013 kl. 17.00 

 

            Til stede:      Jim Staffensen                                                  JSTF                                                                  

Ib Dam Schultz                                                  IDS 

Ellen Margrethe Duus Fehring                    EMD                                                                                                                          

Aase Møller-Hansen                                         AMH 

Tuula Undall                                                TUN   

Lars Broch Christensen   LBC   

Jakob Thomsen                                                 JTH              

Helge Adam Møller                                        HAM 

Morten Backhausen   MOB                                                                                            

Christina Dalsgaard, referent  CDA 

 

Afbud:   Søren Clemmensen                                     SCN        

  

 Fra sekretariatet:   Claus Mølholm 

  

Landstrænerne Thomas Kiel Larsson og David Dickmeiss var inviteret til mødet for at give en 

orientering om landsholdsarbejdet.  

Præsentationen ligger i separat pdf fil.    

 

A. Generelle sager 

A.1 Ny model for aftaler mellem golfklub og baneejer  

   

Det indstilles, at den nye type aftale, vedlagt som bilag 1 og 2, godkendes: 

 

Bestyrelsen har drøftet sagen og besluttede at følgende forhold skulle undersøges nærmere i 

forhold til at kunne godkende aftalen: 

 

1) DIF’s regler. Kan DGU som specialforbund skærpe DIF’s regler for lejeaftaler mellem golfklub og 

selskab? 

2) Der skal afholdes møde med alle klubber, der bor til leje på private golfbaner, for at undersøge 

om nogen ønsker den nye type aftale, idet sekretariatet pt. ikke har kendskab til nogen som 

ønsker den. 

 

Sagen genoptages på et kommende bestyrelsesmøde efter, at de to ovenstående punkter er 

undersøgt nærmere.  

  

B. Enkelte sager 

  Ingen 



 

 

C.     Interne sager 

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

 Forecast pr. 1. juni blev taget til efterretning. 

 

C.2 DGU Erhvervs påvirkning af DGU’s økonomi (Bilag C.2) 

 DGU Erhvervs påvirkning af DGU’s økonomi blev taget til efterretning. 

 

C.3 Godkendelse af virksomhedsplan pr. 1. juni (Bilag C.3) 

Virksomhedsplanen pr. 1. juni er godkendt. 

 

D.    Sager til efterretning 

D.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. april (Bilag D.1)  

Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. april er godkendt. 

 

D.2 DGU’s involvering i European Tour Himmerland (Bilag D.2) 

 Der kommer et oplæg fra sekretariatet på DGU’s aktiviteter under touren.  

 

D.3 Spilleformatet i DGU’s holdturnering for seniorer og veteraner (Bilag D.3) 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

D.4 Handicap regulering af gruppe 1 og EDS for denne gruppe (Bilag D.4) 

Sagen er blevet taget til efterretning. 

 

D.5 DGU’s nye kommunikationsstrategi (Bilag D.5) 

Kommunikationsstrategien er taget til efterretning. 

 

D.6 Miljøkampagne lancering (Bilag D.6) 

Lanceringen af den forestående miljøkampagne er taget til efterretning. 

 

D.7 Første udkast til ”Anbefalinger til god klubdrift” (Bilag D.7) 

Første udkast af ”Anbefalinger til god klubdrift” er taget til efterretning. 

 

 

 

 

 



 

 

E.     Orientering 

E.1   Formanden: 

E.2  Direktøren: 

MOB har sammen med SCN været til US Open, som var en stor oplevelse. Der er en helt anden 

holdning til golf i USA end i Europa. Den er mere uformel. Strategisk bruger de disse store events til 

at sætte fokus på emner, som er til gavn for hele golfsporten. I øjeblikket er der fokus på langsomt 

spil. 

 

E.3   Bestyrelsen: 

E.4   DGU Erhverv A/S: 

E.5  Komiteer: 

E.6  Øvrigt: 

 

Christina Dalsgaard 


