Referat fra regionalmøder afholdt i 2013 i følgende klubber:
•
•
•
•
•

Københavns Golf Klub
Ledreborg Palace Golf Club
Løkken Golfklub
Vejle Golf Club
Aabenraa Golfklub

21. oktober
22. oktober
28. oktober
29. oktober
30. oktober

Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indkomne forslag fra klubberne
Anbefalinger til god klubdrift
Golfspilleren i Centrum, medlems- og gæsteoplevelse i klubben
Status på Miljølovgivningen
Drøftelse af emner til temamødet i 2014
Samarbejdet med de private golfbaneejere
Valg til DGU’s bestyrelse
DGU Erhverv - Golf Klub Danmark
DGU Erhverv – Deals som optimeringsværktøj i klubberne
European Tour i Himmerland 2014, DGU’s aktiviteter
Eventuelt

Formanden for Dansk Golf Union Søren Clemmensen bød velkommen ved alle regionalmøder og gav herefter ordet videre til
klubbernes repræsentant, som fik lejlighed til kort at fortælle om klubben. Herefter overgik vi til dagsordenen punkter.
Punkt 1. Indkomne forslag fra klubberne
De indkomne forslag fra de enkelte klubber blev gennemgået af Dansk Golf Union på de møder, hvor de var fremsendt til.
Punkt 2. Anbefalinger til god klubdrift
Dansk Golf Union har udarbejdet et sæt af ”Anbefalinger til god klubdrift”, som kan bruges som en inspiration og checkliste i det
daglige arbejde i golfklubberne. Samtidig er der i publikationen en oversigt over, hvem klubberne kan kontakte i Dansk Golf Union
for at få yderligere information, og hvilke ydelser som Dansk Golf Union kan hjælpe med.
Punkt 3. ”Golfspilleren i Centrum”, medlems- og gæsteoplevelse i klubben
Udviklingschef Jonas Myer Jensen gennemgik kort et nyt online dialog og rapportværktøj, som Dansk Golf Union har udarbejdet i
samarbejde med Rawmilk samt med input fra golfens interesseorganisationer.

Systemet kan hjælpe klubberne til at komme i dialog med deres medlemmer og gæster, og det giver klubben mulighed for at
tage faktabaserede beslutninger, som sikrer fastholdelse, rekruttering og øget omsætning i golfklubben.
Undervisningen af klubberne begynder i februar 2014, med opsummering inden sæsonstart 2014. Undervisningen er planlagt til
at ligge fem forskellige steder i Danmark. Prisen for ”Golfspilleren i Centrum” er 6.000,- ex. moms pr. år.
Punkt 4. Status på Miljølovgivningen
Kommunikations- og Banechef Torben Kastrup Petersen/Formand Søren Clemmensen gennemgik en nyindstiftet miljøpris, hvor
klubberne har mulighed for at vinde 75.000 kr. med ansøgningsfrist den 20. december 2013. Prisen uddeles på
repræsentantskabs-mødet i 2014.
Status på pesticider:
Miljøstyrelsen arbejder på at færdiggøre et indberetningssystem. Det kræver Nem-ID for at få adgang til systemet. Den 15. marts
2014 skal der indberettes første gang for kalenderåret 2013. Der er indberetningspligt. Det er bestyrelsen eller baneejer som
underskriver indberetningen, og ikke som tidligere chef greenkeeperen.
Punkt 5. Drøftelse af emner til temamødet i 2014
Dansk Golf Union foreslår følgende emner til temamødet i 2014:
1.
2.
3.
4.

Rammebetingelser (Pesticider, grundskyld, offentlige tilskud)
Golfspilleren i Centrum
Anbefalinger til god klubdrift
Best practice for klubberne

Klubberne er naturligvis velkommen til at komme med forslag til emner. Forslagene sendes til Christina Dalsgaard pr. mail ( cda@dgu.org).

Punkt 6. Samarbejdet med de private golfbaneejere
Formanden orinterede kort om samarbejdet mellem Dansk Golf Union og de private golfbaneejere.
Punkt 7. Valg til DGU’s bestyrelse
Bestyrelsesmedlem Jim Staffensen orienterede om, at i henhold til vedtægterne, så består bestyrelsen af 7 medlemmer, som er
valgt for en 3-årig periode. Suppleanter vælges for et år ad gangen. I 2014 afgår Søren Clemmensen og Ellen Margrethe Duus
Fehring. Dvs. der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen har evalueret de sidste 10 års bestyrelsesarbejde, og der er opbygget et professionelt sekretariat, som tager sig af den
daglige drift samtidig med, at der er nedsat forskellige udvalg til at varetage specifikke opgaver. Bestyrelsens opgave er af
strategisk karakter og bestyrelsen mener, at der ikke længere er behov for at være 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at fremsende et forslag til vedtægtsændringer til repræsentantskabsmødet i 2014, således at
bestyrelsen fremadrettet kun består af 7 medlemmer, og at der ikke vælges suppleanter mere.

I øjeblikket kigges der på kandidater fra Midt- og Nordjylland, for at få en geografisk spredning i bestyrelsen.
Punkt 8. DGU Erhverv – Golf Klub Danmark
Bestyrelsesmedlem Ib Dam Schultz fortalte om DGU Erhvervs aktiviteter, hvor der blandt andet arbejdes hen mod indgåelse af
partneraftaler i stedet for sponsorater, idet sponsorer forventer modydelser, før de vil give penge til et sponsorat.
I DGU Erhverv skal der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer i 2014 og én i 2015. Medlemmerne udpeges af Dansk Golf Union og
kandidaterne bør have en stor kontaktflade med erhvervslivet. Hvis der blandt klubberne er egnede kandidater, kan direktør
Morten Backhausen kontaktes.
Golf Klub Danmark har eksisteret i 30 år, og der er fire komitéemedlemmer. Ib Dam Schultz repræsenterer Dansk Golf Union i den
sammenhæng. Det koster 16.000,- pr. år af være medlem, og der er 50 medlemmer. Kontingentet bliver blandt andet brugt til at
støtte landsholdet og til uddeling af legater til talenter. Golf Klub Danmark har nu et ønske om at overdrage klubben til DGU
Erhverv, som så skal sælge medlemskaberne og lave andre aktiviteter.
Punkt 9. DGU Erhverv – Deals som optimeringsværktøj i klubberne
DGUE har på nuværende tidspunkt mere end 28.500 tilladelser fra danske golfspillere om, at de gerne vil modtage tilbud fra DGU
Erhverv. Der er 30% kvinder og 70% mænd repræsenteret. Der er nogle klubber i dag som tilbyder greenfee, restaurantbesøg og
træning via andre deal universer. Klubberne er meget velkommen til at benytte databsen. Det er en mulighed for at optimere
klubbernes bane, restaurant og pro-belægning. Det er billigere for klubberne, at gå via DGU Erhverv end ved at bruge de
traditionelle deal forhandlere.
Punkt 10. European Tour i Himmerland 2014, DGU’s aktiviteter
I fobindelse med European Tour i Himmerland har Dansk Golf Union’s bestyrelse besluttet at støtte med 500.000,- pr. år. Dansk
Golf Union planlægger flere aktiviteter, som vi håber, at klubberne vil bakke op.
Punkt 11. Eventuelt
Under eventuelt blev de punkter behandlet, som klubberne ønskede.
Søren Clemmensen takkede for fremmødet og for en god stemning på møderne.

Christina Dalsgaard
Referent

