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17. november 2014 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i  

Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
Mandag den 17. november 2014 kl. 16.00 – 21.00 

            

 

            Tilstede:      Jim Staffensen                                                   JST                                                                   
Tuula Undall                                                 TUN 
Ib Dam Schultz                                                    IDS 
Aase Møller-Hansen                                          AMH 
Lars Broch Christiansen   LBC 
Søren Casparij    SCA 
Uffe Steffensen    UST 
Morten Backhausen                                            MOB     
Christina Dalsgaard, referent                       CDA 

 

Bestyrelsen for DGU Erhverv var inviteret til fællesmøde fra kl. 16.00 – 17.00. 

 

A. Generelle sager 

A.1 Tematisering af senior elite golf (Bilag A.1, A.1.a, A.1.b) 
 
Emnet blev drøftet, og det vil blive genbehandlet på et senere møde. Det meddeles samtidig SEGAF, at der ikke ændres på 
budgettet for 2015. 

   
 
B. Enkeltsager 

B.1 Evaluering af belastningslofter (Bilag B.1.a, B.1.b, B.1.c) 
 

INDSTILLING BESTYRELSEN 

Dato 7. november 2014 

Ref. TKP 

Emne Evaluering af belastningslofter 

Baggrund Som en del af ”Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner” er der fastsat nogle 

belastningslofter for pesticidanvendelsen, som hver enkel golfklub skal overholde.  

Hvert år skal golfklubberne således indberette deres forbrug til Miljøstyrelsen, hvoraf det fremgår, hvorvidt 

golfklubberne har overholdt belastningslofterne. Har klubberne ikke overholdt belastningslofterne, vil de fra 

næste år få en bøde.  

Som en del af bekendtgørelsen skal belastningslofterne revurderes efter 1 år, og herefter minimum hvert 3. år. 
Det er derfor vigtigt at se nærmere på, om belastningslofterne er i overensstemmelse med golfklubbernes 
erfaringer og fremtidige behov.  
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Kendsgerninger Der er dags dato endnu ikke blevet offentliggjort nogle officielle tal for indberetninger for i år, men det 
forventes, at omkring 16 % af klubberne vil have haft vanskeligt ved at overholde belastningslofterne. Dette tal 
er fremkommet på baggrund af en undersøgelse blandt greenkeeperne, hvor der også blev spurgt ind til deres 
ønsker til forandringer i bekendtgørelsen (se bilag B.1.a). 
 
Foruden DGU´s input til drøftelserne med Miljøstyrelsen er der blevet udarbejdet en intern arbejdsrapport fra 
Københavns Universitet, som har dannet baggrund for den første tekniske drøftelse i Miljøstyrelsen med DGU og 
DGA. Referatet fra dette møde er endnu ikke offentliggjort. Udgangspunktet for Miljøstyrelsen synes dog at 
være, at der ikke skal ske nogen ændringer i belastningsloftet, og at greenkeepernes uddannelse skal styrkes. 
 
Tidshorisonten for den videre proces er: 

- Miljøstyrelsen lægger sagen op til ministeren i uge 47/48 
- Miljøstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse ud i offentlig høring i uge 48/49 (i en 4-ugers 

høringsperiode)  

Vurdering På baggrund af greenkeepernes, og vores egne konsulenters input, vil det være vanskeligt for ca. 10-15 % af 
vores klubber at overholde belastningslofterne i fremtiden, hvilket i høj grad skyldes den manglende fleksibilitet 
i beregnings-systemet. Her tages der alene højde for arealet af golfklubbernes baner, og således ikke til andre 
faktorer som eks. jordbund, konstruktion eller andre naturgivne forhold. Der bør derfor være en større grad af 
fleksibilitet i de fremtidige belastningslofter. 
 
Der er desuden sket en del udskiftning på produktmarkedet, hvor nye pesticider er kommet til og andre er 
forsvundet. Alene dette forhold bør give anledning til en genberegning af belastningslofterne, da 
forudsætninger således har ændret sig. 
 
- Udfordringen synes at være størst på insekticid-området (insekter), hvor gåsebilleangreb i nogle dele af landet 
vanskeliggør en overholdelse af belastningsloftet. 
  
- På Herbicid-området (ukrudt) er golfsporten udfordret på produktsiden, da nogle af de mest effektive midler er 
forsvundet, og flere forventes at blive trukket fra markedet. For at være på forkant med denne situation bør der 
til foråret igangsættes nogle effektivitetsforsøg med andre midler, således at vi kan søge om adgang til disse 
midler efterfølgende.   
 
- På fungicid-området (svampe) har vi netop fået adgang til et effektivt svampemiddel, og vi har således i dag 
tre midler til rådighed mod sneskimmel, der er den største udfordring for greens. Med det nye middel står vi 
godt rustet på denne front.  
 
Efter input fra både greenkeepere og golfklubber (se bilag B.1.b) er det blevet tydeligt, at der er behov for 
yderligere efteruddannelse af greenkeepere. Arbejdet med at tilrettelægge dette er i fuld gang, og der er således 
allerede blevet udbudt et kursus i avanceret greenkeeping i slutningen af januar 2015. Denne uddannelse er 
blevet til på baggrund af et samarbejde mellem DGU, DGA, de to greenkeeperskoler, 3F og Miljøstyrelsen. 
Miljøstyrelsen har til dette bidraget med 60.000 kr. 
 
Foruden at gøre opmærksom på udfordringerne med belastningslofterne og behovet for efteruddannelse, bør 
der ligeledes gøres opmærksom på golfsportens generelle behov for forskning, og de udfordringer golfbranchen 
har, som en lille branche. Desuden bør der komme nogle konkrete forslag til ændringer i belastningsloftet. (se 
udkast til høringssvar bilag B.1.c). 
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Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender: 

- At DGU overordnet vil arbejde for at belastningslofterne bliver tilpasset således: 
o At der bør tages hensyn til, at banerne er forskellige: 
o At der indarbejdes større fleksibilitet, især for brug af insekticiderne 
o At greenkeeperne får bedre mulighed for efteruddannelse 
o At øvrige kommentarer og konkrete input fremføres jf. bilag B.1.c 

- At DGU fortsætter drøftelser på administrativt plan, og samtidig tager politisk kontakt til folketingets 
Miljøudvalg ultimo november/primo december 2014. 

Bilag Bilag B.1.a:  

PowerPoint; Undersøgelse af greenkeepernes holdning til ”Bekendtgørelse om anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidler på golfbaner”. 

Bilag B.1.b:  

PowerPoint; Undersøgelse af greenkeepere og golfklubbernes holdning til efteruddannelse. 

Bilag B.1.c:  

Udkast til et muligt høringssvar til den reviderede bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på 

golfbaner. 

 
Afgørelse: 

 
 Udkastet til høringssvaret er godkendt med enkelte justeringer. 
 
C.     Interne sager 
C.1  Fællesmøde DGU & DGU Erhverv (afrunding) 
 

Afgørelse: 

  
 Fællesmødet med DGU Erhverv blev drøftet.  
 
C.2 Forecast pr. 31. oktober 2014 (Bilag C.2, C.2.a) 
  
Afgørelse: 

 
 Bestyrelsen kan konstatere, at forecastet er blevet forbedret i forhold til sidste forelagte forecast, og det blev godkendt.  
 
C.3 DGU’s budget 2015 og overslag 2016 (Bilag eftersendes) 
  
Afgørelse: 

 
 Bestyrelsen besluttede at overgå til husstandsomdeling af Dansk Golf, hvor sideantallet er afhængig af annonceringen og 
 budgetoplægget blev godkendt.  
 
C.4  Styrkelsen af kommunikationsområdet  
 

Afgørelse: 

 
Bestyrelsen besluttede, at der afholdes et seminar med en ekstern moderator snarest mulig.  
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C.5 Indstilling af kandidater til ny komitée ToRK (Bilag C.5) LUKKET SAG 
 
Afgørelse: 

 Kommissoriet for ToRK blev godkendt, og indstillingen af  kandidater og formand blev ligeledes godkendt. 
 
C.6 Bestyrelsens forslag til nye bestyrelseskandidater i 2015 
  
Afgørelse: 

 
 Bestyrelsen drøftede kandidater til 2015. 
 
C.7 Bestyrelsens kalender 2015 (Bilag C.7) 
  
Afgørelse: 

 
 Kalenderen for 2015 blev godkendt.  
 
C.8 Bestyrelsens årshjul 2015 (C.8) 
 
Afgørelse: 

 
 Årshjulet blev godkendt. 
 
C.9 Evaluering af Made in Denmark 2014 (Bilag C.9) 
 
Afgørelse: 

 
Evalueringen blev taget til efterretning. 
 

C.10 Evaluering af regionalmøderne 2014 (Bilag C.10) 
 
Afgørelse: 

 
Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning. 
 

D.    Sager til efterretning 
D.1 Godkendelse af referat fra mødet 22. september 2014 (Bilag D.1) 
  
Afgørelse: 

 
 Referatet blev godkendt. 
 
D.2 Orientering vedrørende revidering af PRO-elev uddannelsen 
  

ORIENTERING BESTYRELSEN 

Dato:  11. november 2014 

Ref: Christian Steffensen 

Emne Revidering af PRO-elev uddannelsen 
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Baggrund PGA og DGU arbejder på at revidere PRO-elev uddannelsen. I det daglige arbejde deltager fra DGU udviklingskonsulenterne, 

Mikkel Øhrgaard og Christian Steffensen, hvor det er uddannelseskonsulent Mats Björkman, der deltager fra PGA. 

Formålet med en ny studieordning er: 

• At styrke det faglige indhold på tre områder defineret af PGA of Europe: 

o The GAME 

o The TEACHING 

o The INDUSTRY 

• At uddannelsen fortsat lever op til PGA of Europes højeste krav 

• At gøre dele af uddannelsen til en del af det formelle uddannelsessystem 

• At den giver eleven de kompetencer, som vurderes krævet i jobbet som PGA Professional 

Kendsgerninger PGA og DGU har valgt at gøre akademiuddannelsen som serviceøkonom til en del af uddannelsen med fokus på 

forretningsudvikling inden for service- og oplevelsesøkonomien med golf som speciale - The INDUSTRY og The GAME. 

PGA og DGU varetager en anden del af undervisningen specielt indenfor det golftekniske og det undervisningsmæssige, samt 

det at være del af en golfklub - The TEACHING og The GAME.  

Eleverne skal i mesterlærer hos en PRO, og som en del af serviceøkonomuddannelsen i praktik hos en PRO og/eller i en 

golfklub. 

DGU og PGA drøfter løbende, hvilke muligheder og udfordringer studieordningen giver for parter i golfbranchen. Ikke mindst 

for de kommende elever, der i perioden, hvor de læser serviceøkonomuddannelsen, bliver en del af det officielle 

uddannelsessystem, og dermed vil stå godt rustet på arbejdsmarkedet i fremtiden både inde- og udenfor golfbranchen. 

I arbejdet indgår også en evt. ny studieordning for den nuværende Grund Træner Uddannelse (GTU). 

Det forventes pt., at det første hold elever efter den nye studieordning kan begynde i foråret 2016 med afslutning i efteråret 

2018.  

Så snart alle aftaler er på plads og studieordningen er godkendt af PGA og DGU, vil der blive udarbejdet en markedsføringsplan 

med henblik på at rekruttere elever og elevpladser til studiestart. 

Bilag - 

 
Afgørelse: 

 

 Orienteringen er blevet taget til efterretning af bestyrelsen. 
 
D.3 Orientering vedrørende oprettelse af talentcentre 
 

ORIENTERING BESTYRELSEN 

Dato: 11. november 2014 

Ref.:    Mikkel Øhrgaard 

Emne Oprettelse af talentcentre 

Baggrund Dansk Golf Union tilbyder fra 2015 de danske juniorer, at blive en del af et nyt talentudviklingsarbejde forankret 

i fem talentcentre rundt om i Danmark. Det betyder samtidig, at Dansk Golf Union har valgt at nedlægge de 

eksisterende Talentudviklingskurser 1-4 og Talentpiger.  
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Kendsgerninger Formålet med de fem nye talentcentre er at give danske juniorer muligheden for at arbejde struktureret og 

målrettet i en proces over året.  

 

Samtidig ønsker Dansk Golf Union at skabe et tættere bånd mellem unge golftalenter og landstrænerne og 

dermed landsholdet.  

 

Oprettelsen af de fem talentcentre er en del af Dansk Golf Unions fremtidige talentudviklingsstrategi. I hvert 
center vil der blive oprettet to hold, af max tolv juniorer. Der undervises ud fra princippet Aldersrelateret 

Træning, og de to hold vil derfor være aldersopdelt. Tilmelding vil ske efter først til mølle-princippet, da der ikke 

findes en indikator til at spotte det enkelte talent. Dansk Golf Union har dog valgt, at sætte en 

handicapbegrænsning på 18,4 og 11,4 for henholdsvis de yngste og ældste juniorer, idet det både kræver 

modenhed og spillefærdigheder. 

 

Til hvert hold vil der blive tilknyttet en PGA-træner, en DGU instruktør og en centerleder. Juniorerne på det 

enkelte hold vil gennem året mødes og blive præsenteret for golfens forskellige emner.  

 

Målsætningen med implementeringen af talentcentre i Danmark er, at skabe dygtigere golfspillere, så den 

samlede talentmasse bliver bredere. De spillere, der fremtidigt udtages til Dansk Golf Union’s A-landshold, vil 

derfor være bedre rustet i de grundlæggende træningsprincipper og metoder, som forudsættes for at 

videreudvikle talentet.  

 

Målet for den enkelte spiller er, at juniorerne skal identificere redskaber til at skabe en mere kvalitativ træning, 

samt skabe bevidsthed og forståelse for deres spil. 

Bilag - 

 

Afgørelse: 

 

 Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

D.4 Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 22. oktober 2014 (Bilag D.4) 
  
Afgørelse: 

 

 Bestyrelsen godkendte referatet. 
 
E.     Orientering 
E.1   Formanden: 
 Formanden deltog ved EGA’s generalforsamling. Det blev vedtaget at sætte mid-age grænsen til 30 år fra 2015.  
  
 Handicapsystemet blev drøftet, og EGA valgte at fastholde de grupper, man har i dag.  
  
 Anvendelse af CBA, EDS og spil på kun 9 huller skal DGU’s bestyrelse tage stilling til.  
 

Den 10. oktober 2014 deltog formanden i et godt møde med Foreningen Private Golfbaner. FPG vil gerne være en del af 
fremtidige DGU arrangementer bl.a Golfens Dag og Made in Denmark.  
 

 Formanden gjorde opmærksom på, at på bestyrelsesmødet i februar 2015 skal hæderstegnene behandles.  
 
E.2  Direktøren:  

Team Danmark er tilfredse med vores samarbejde, og vi har fået 2,9 mill. i tilskud. MOB er med i en arbejdsgruppe omkring 
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placeringen af et nationalt elitesportscenter.  
 
MOB deltog ligeledes i EGA’s generalforsamling. MOB havde møde med de13 største forbundsdirektører. Der var bla. en 
foredragsholder, som holdt oplæg omkring udviklingen i idrætten, og en af budskaberne var, at den nuværende yngre 
generation bliver ved med at have en stærk tilknytning til zapper kulturen, også når de bliver ældre. 

 
E.3   Bestyrelsen: 
 TUN fortæller, at der i Naturplan Danmark ikke er nævnt et ord om golf.  
  
 Vi havde en drøftelse af Golfbox og Golf.dk.   
  
E.4   DGU Erhverv A/S: 
E.5  Komiteer: 
E.6  Øvrigt: 
 
Christina Dalsgaard 


