
INDKALDELSE TIL

TEMA- &
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TANTSKABSMØDE
2014

Hovedsponsor:



Hovedsponsor:

DANSK GoLf UNIoN INDKALDER hERMED TIL oRDINÆRT REPRÆSENTANTSKABS-
MØDE SAMT TEMAMØDE:
I åR AfhoLDES ovENSTåENDE På CoMwELL GRAND PARK KoRSØR, ØRNUMvEj 6, 4220 KoRSØR,
DEN 21. oG 22. MARTS 2014.

Indkaldelsen indeholder følgende:  
              
           
•	 Program for Tema- og Repræsentantskabsmøde 2014     

•	 Dagsorden for DGU’s ordinære repræsentantskabsmøde

•	 Årsberetning 2013 inkl. regnskab 2013, budget 2014 og overslag 2015   
Medlemsstatistik pr. 30. september 2013 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen 

    
•	 Forslag til vedtægtsændringer fra Dansk Golf Union

•	 Bilag A, CV bestyrelseskandidat Søren Casparij 

•	 Bilag B, CV bestyrelseskandidat Uffe Steffensen

•	 Bilag C, CV bestyrelseskandidat Kurt Jensen
    
•	 Bilag D, CV bestyrelseskandidat Bernt Nielsen
  
•	 Orientering til deltagerne på repræsentantskabsmødet

•	 Lokaleoversigt over Comwell Grand Park Korsør

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

Med venlig hilsen

Dansk Golf Union
   
 

Søren Clemmensen
Formand
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PRoGRAM foR TEMAMØDE  

fREDAG 21. MARTS 2014

17.00  Registrering i receptionsområdet 
  2 stk. sandwich, isvand, juice og frugt i ”Himmeriget”

18.00   Nyt fra DGU v/formand Søren Clemmensen & direktør Morten Backhausen

18.45  IT-Platform Golfspilleren i Centrum v/udviklingschef Jonas Meyer 

19.15  Pause med kaffebuffet, isvand, juice og frugt i ”Himmeriget”

19.45  Golfsportens rammebetingelser v/formand Hans Christian Ralking, Mollerup Golf Club 

20.00  Dansk Golf Unions anbefalinger til god klubdrift v/formand Jan Eriksen, Roskilde Golfklub

20.15  TRYOUT v/formand Stig Brogaard Andersen, Vejle Golf Club

20.30  Satsning på ældre v/sekretariatchef Emil Nutzhorn, Svendborg Golf Klub

Ca. 21.00  Tapasbuffet og socialt samvær i kongressal, ”Himmeriget” og ”Glassalen”

PRoGRAM foR DANSK GoLf UNIoN’S oRDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE

LØRDAG 22. MARTS 2014

08.45 – 9.45  Registrering i receptionsområdet 
  Kaffebuffet med rundstykke i ”Himmeriget” 

10.00  Repræsentantskabsmøde i kongressalene 1 + 2 + 3

Ca. 12.30  Frokostbuffet i restauranten

Ca. 13.30  Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmødet
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DAGSoRDEN foR DANSK GoLf UNIoNS oRDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

LØRDAG 22. MARTS 2014

1) Valg af dirigent
 Bestyrelsen foreslår valg af advokat John Korsø Jensen.

2) fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
 Medlemsstatistik pr. 30. september 2013 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 BESTyRELSEN TIL ÆNDRING Af DANSK GoLf UNIoNS vEDTÆGTER

Dansk Golf Union har nu i godt og vel ti år ændret sig fra at basere driften på overvejende frivillige til at have en daglig 
ledelse af veluddannet, fastansat personale. De frivillige og ulønnede er stadig en meget vigtig og aldeles uundværlig del 
af organisationen, men vi har heldigvis haft midler til frigøre de frivillige fra en række planlægningsmæssige og admini-
strative funktioner, så de nu kan koncentrere sig om at udøve den gerning, som de brænder for. Dommerhvervet, rating, 
turneringsledelse, handicap, samt håndhævelse af lov og orden.
 
Det har resulteret i, at bestyrelsen har kunnet koncentrere sig om det strategiske samt det overordnede og rammesæt-
tende arbejde. Naturligvis er bestyrelsen til stadighed opmærksom på, om administrationen fungerer hensigtsmæssigt, 
ligesom bestyrelsen er det politiske bindeled til medlemsklubberne. Desuden varetager bestyrelsen en række repræsen-
tative opgaver.
 
Vi mener, at det ikke længere er nødvendigt med to suppleanter til bestyrelsen, som normalt deltager i bestyrelsesarbej-
det på lige fod med de fuldgyldige medlemmer, dog uden at have stemmeret. Man kan med en smule overdrivelse sige, 
at bestyrelsen faktisk har bestået af ni personer.
 
Skulle man komme i den situation, at et bestyrelsesmedlem får forfald i valgperioden, kan der foretages nyvalg allerede 
ved det følgende ordinære repræsentantskabsmøde.
 
Vi mener altså, at bestyrelsen kan fungere uden valg af suppleanter, og derfor foreslår vi ændringer af vedtægterne i de 
relevante paragraffer.

Ændringer af vedtægterne kan alene finde sted efter en vedtagelse heraf på et repræsentantskabsmøde med et flertal på 
2/3 af de herpå repræsenterede stemmer jvf. § 17 stk.1.
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Bestyrelsen fremsender til repræsentantskabets afgørelse følgende forslag:

 § 8 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1 DGU´s ledelse varetages af en af 
repræsentantskabet valgt bestyrelse på 
7 medlemmer.

Stk. 2 Valgperioden er 3 år.

Stk. 3 Repræsentantskabet vælger 
tillige hvert år en første og en anden 
suppleant for ét år ad gangen. I tilfælde 
af et bestyrelsesmedlems forfald 
indtræder suppleanterne i bestyrelsen 
i nævnte rækkefølge indtil førstkom-
mende ordinære repræsentantskabs-
møde. Udtræder et bestyrelsesmedlem 
før valgperiodens udløb, skal repræsen-
tantskabet dog på det førstkommende 
ordinære repræsentantskabsmøde, 
udover det antal bestyrelsesmedlem-
mer, der efter ovenstående regler skal 
vælges, vælge ét yderligere bestyrelses-
medlem.

Stk. 4 Genvalg kan finde sted.

Stk. 5 Enhver aktiv spiller er efter det 
fyldte 18. år valgbar til bestyrelsen.

Stk. 6 Medlemmer af eller suppleanter 
til Amatør- og Ordensudvalget kan ikke 
vælges til bestyrelsen.

§ 8, stk. 3 ændres til “Genvalg kan finde 
sted.”
 
§ 8, stk. 4 ændres til “Udtræder et besty-
relsesmedlem før valgperiodens udløb, 
skal der på det efterfølgende ordinære 
repræsentantskabsmøde vælges et nyt 
bestyrelsesmedlem for en ny valgperi-
ode jf. stk. 2. Bestyrelsen er dog pligtig 
til at indkalde til et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i henhold til § 
5, stk. 7, hvis bestyrelsen ikke kan tegne 
foreningen jf. § 9, stk. 9.” 

§ 8 Bestyrelsens sammensætning 

Stk. 1 DGU´s ledelse varetages af en af 
repræsentantskabet valgt bestyrelse på 
7 medlemmer.

Stk. 2 Valgperioden er 3 år.

Stk. 3 Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 Udtræder et bestyrelsesmedlem 
før valgperiodens udløb, skal der på det 
efterfølgende ordinære repræsentant-
skabsmøde vælges et nyt bestyrelses-
medlem for en ny valgperiode jf. stk. 2. 
Bestyrelsen er dog pligtig til at indkalde 
til et ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde i henhold til § 5, stk. 7, hvis 
bestyrelsen ikke kan tegne foreningen 
jf. § 9, stk. 9.

Stk. 5 Enhver aktiv spiller er efter det 
fyldte 18. år valgbar til bestyrelsen.

Stk. 6 Medlemmer af eller suppleanter 
til Amatør- og Ordensudvalget kan ikke 
vælges til bestyrelsen.

GælDenDe veDtæGter ForslaG til ænDrinG samlet ForslaG til nye 
veDtæGter

§ 7 Dagsorden til ordinært 
repræsentantskabsmøde

På det ordinære repræsentantskabsmø-
de foretages følgende, som altid skal 
være angivet i dagsordenen:

•	 Valg af dirigent.

•	 Fastlæggelse af stemmetal for de 
stemmeberettigede medlemmer.

•	 Bestyrelsens beretning.

•	 Behandling af eventuelle forslag 
fra bestyrelsen eller fra medlem-
merne.

•	 Forelæggelse til godkendelse 
af det reviderede årsregnskab, 
budget og kontingentforslag for 
medlemmer med fuldt medlem-
skab for indeværende år samt 
overslag for det kommende år.

•	 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter.

•	 Valg af revisor.

•	 Valg af medlemmer og suppleant 
til Amatør- og Ordensudvalget.

•	 Eventuelt.

§ 7 pkt. 6 ændres til “Valg af bestyrel-
sesmedlemmer” og “og suppleanter” 
udgår.

§ 7 Dagsorden til ordinært repræ-   
sentantskabsmøde
 
På det ordinære repræsentantskabsmø-
de foretages følgende, som altid skal 
være angivet i dagsordenen:

•	 Valg af dirigent.

•	 Fastlæggelse af stemmetal for de 
stemmeberettigede medlemmer.

•	 Bestyrelsens beretning.

•	 Behandling af eventuelle forslag 
fra bestyrelsen eller fra medlem-
merne.

•	 Forelæggelse til godkendelse 
af det reviderede årsregnskab, 
budget og kontingentforslag for 
medlemmer med fuldt medlem-
skab for indeværende år samt 
overslag for det kommende år.

•	 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

•	 Valg af revisor.

•	 Valg af medlemmer og suppleant 
til Amatør- og Ordensudvalget.

•	 Eventuelt.

§

§ 7

§ 8
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5) forelæggelse til godkendelse af det reViderede årsregnskab, budget og kontingentforslag for medlem- 
 mer 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 er uændret. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og eVt. suppleanter
 
 Valg til bestyrelsen
 
 På vALG TIL BESTyRELSEN ER:
 

 Søren Clemmensen, Odense Golfklub, ønsker ikke at genopstille
 

 Ellen Margrethe Duus Fehring, Hedeland Golfklub, ønsker ikke at genopstille

 bestyrelseskandidater:

 Søren Casparij, Odder Golfklub, opstillet af bestyrelsen, (CV bilag A).
 
 Uffe Steffensen, Viborg Golfklub, opstillet af bestyrelsen, (CV bilag B).

 Kurt Jensen, Hals Golf Klub, opstillet af Aalborg Golf Klub (CV bilag C).

 Bernt Nielsen, Odense Golfklub, opstillet af Odense Golfklub, (CV bilag D).

 Bestyrelsen foreslår til nyvalg Søren Casparij og Uffe Steffensen.

7) Valg af reVisor

 Bestyrelsen foreslår valg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.

8) Valg af medlem og suppleant til amatør- og ordensudValget
   

 På vALG TIL UDvALGET ER: 
 Adv. Anne Kaas Hammer, ønsker ikke at genopstille

 BESTyRELSENS foRSLAG TIL NyvALG:
 Adv. Dan B. Larsen, Varde Golfklub (nuværende suppleant)

 foRSLAG TIL NyvALG Af SUPPLEANT:
 Adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub

9) eVentuelt
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Curriculum Vitæ: 

 
Hvorfor DGU: 






Golf: 





Beskæftigelse: 





Kvalifikationer: 

 

Faglige:  

• 

• 


• 

• 

• 

• 

Personlige:  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Baggrund: 

 

• 

• 

• 

• 

Bestyrelseshverv: • 

• 

• 

• 

Familie: 

Data: 




bilag a, CV søren Casparij
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CV	  Uffe	  Steffensen	  
	  
	  
Kontaktoplysninger	  
Mobil:	  	   40	  78	  24	  35	  
Mail:	   us@usweb.dk	  
	  
Personlige	  data:	  
Født	  6.	  juli	  1948.	  Gift	  med	  Ulla	  siden	  1968,	  sammen	  har	  vi	  3	  voksne	  børn.	  
	  
Golf:	  
Startede	  på	  golf	  i	  2000	  i	  Viborg	  Golfklub.	  Medlem	  af	  og	  formand	  for	  Viborg	  Golfklubs	  
bestyrelse	  siden	  2005.	  Hcp.	  19,2.	  
	  
Uddannelse:	  
Cand.	  jur.	  fra	  Århus	  Universitet	  1973.	  
	  
Erhverv:	  
Har	  arbejdet	  som	  advokat	  fra	  1973	  til	  2013,	  heraf	  de	  35	  år	  som	  partner	  i	  advokatfirma	  i	  
Viborg.	  Konsul	  for	  Sverige	  gennem	  13	  år.	  
	  
Kompetencer:	  

• Bestyrelses-‐	  og	  forhandlingserfaring	  
• Ledelseserfaring	  
• Samarbejde	  –	  internt	  og	  eksternt	  
• Drift	  af	  golfklub	  som	  forening,	  virksomhed	  og	  arbejdsplads	  (god	  klubdrift)	  
• Juridisk	  erfaring	  

	  
Tillidshverv	  aktuelt:	  

• Formand	  i	  Viborg	  Golfklub	  
• Formand	  Viborg	  Teater	  
• Medlem	  af	  flere	  bestyrelser	  

	  
Intentioner:	  
Jeg	  vil	  gerne	  arbejde	  for	  fremme	  af	  	  
	  

• golfklubbernes	  vilkår	  og	  indbyrdes	  samarbejde	  
• den	  gode	  klubdrift	  
• dansk	  golfs	  medlemstilgang	  
• golfklubbernes	  juniorarbejde	  (den	  vigtigste	  fødekæde)	  
• golfsportens	  folkelige	  image	  og	  øget	  politisk	  forståelse	  for	  golf	  som	  folkelig	  idræt	  

	  
alt	  i	  respekt	  for	  golfens	  sande	  værdier,	  sportsligt	  som	  socialt.	  
	  

bilag b, CV uffe steffensen
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bilag C, CV kurt jensen
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Bernt Nielsen 

H.P. Simonsens Alle 151 
5250 Odense SV 
Mobil: 40 52 56 06 
Mail: bernt@dsa-net.dk 
                                                      
       
 

Personlige data Født d. 18.12.1954. Gift med Marianne Terp som er anæstesisygeplejerske. 
2 voksne børn.  

Golf Medlem af Odense Golfklub siden 1990 – hcp. 9,5 

Tidligere hovedformand, samt formand for herreklubben i 12 år. Har siddet i sponsorudvalg i mange år, samt bl.a. 
tidligere elitechef.  Initiativtager og tovholder på Odense Golfklub´s erhvervsnetværk. 

Har været aktiv i regionsgolf Vest både som spiller og i sponsorudvalg og som bestyrelsessuppleant. 

Har i en årrække repræsenteret Odense Golfklub i de fynske golfklubbers formandsforum. 

Har deltaget i DGU kurserne: Bestyrelsesarbejde – sponsorarbejde – i ansættelsesforhold – klubudvikling & 
organisation – eliteleder 

I min formandsperiode har vi bla. omorganiseret klubbens struktur, været i gennem en større investering i 
ombygning af banen og vi har 2 år i træk lagt bane til Challengetour.  

Uddannelse   Handelsuddannet i autobranchen samt merkonom og Erhvervsdiplom 

  Har været sælger, salgschef og salgsdirektør i både mindre og større organisationer 

Har gennemført Odense Kommunes Idrætsleder Akademi Uddannelse samt tillige overbygningen. 

Erhverv Indehaver af Thode Erhverv.  

Leverandør af synliggørelse: profilbeklædning + promotion artikler (bl.a. golf-logo-produkter)+ gaveartikler + 
Skilte  (www.thodeerhverv.dk) 

Kompetancer Bestyrelses-, ledelses-, forhandlingserfaring 

  Drift af golfklub 

 Sponsorarbejde 

 Netværk  

Tillidserhverv       Bestyrelsesmedlem i Fynske Idrætsforbund 

  Bestyrelsesmedlem i SIKO (Sammenvirkende Idrætsklubber i Odense Kommune)  

Bestyrelsesmedlem i Firmaidræt Odense 

    Kasserer i Erhvervsforeningen Funen 

 

bilag d, CV bernt nielsen
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Anden sport     Aktiv racercykelmotionist (og har bl.a. været på cykel op og ned af Alpe d´Huez)  

  Aktiv bordtennisspiller om vinteren  

Hvad kan jeg bidrage med  

Med baggrund i praktisk erfaring i bestyrelses- og udvalgsarbejde kan jeg bidrage til at danske golfklubber 
motiveres og geares til fremtidens udfordringer i et presset marked . 

 Jeg har stor interesse for den udadvendte del, salg og markedsføring, og ønsker herved at bidrage til at endnu 
flere danskere motiveres til denne fantastiske idrætsgren. 
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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 medlem-
skab af DGU.

Deltagerne er repræsentantskabet, DGU’s udvalgs- og komité medlemmer samt ansatte, de af DGU inviterede gæster 
samt klubbernes øvrige tilmeldte. 

Taleret på repræsentantskabet 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.

DGU’S SEKRETARIAT
DGU’s sekretariat oprettes i receptionsområdet fredag fra kl. 17.00-18.00 og lørdag fra kl. 8.45 – 10.00. Vi anmoder 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 repræsentantskabsmødets start lørdag kl. 10.00 for at:

•	 Blive registreret som værende til stede
•	 Få udleveret kuvert med stemmesedler

INDKvARTERING
Ved ankomst (check-ind fra kl. 14.00) checkes ind i receptionen.
Ved afrejsen (check-ud senest kl. 10.00) bedes venligst betalt for ekstraydelser, såsom telefon, roomservice og lignende, 
som ikke er inkluderet i prisen.

Receptionen vil være behjælpelig med henstillen af eventuel bagage efter check-ud.
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