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9. februar 2015 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på 

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 
Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 – 21.00 

            

 

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

  Afbud:  Aase Møller-Hansen 

 

Formanden for Amatør- og Ordensudvalget Mogens Vinther (MVI) og formanden for Handicap- & Course Rating Komitéen Peter 
Ove Nielsen (PON) var inviteret til fællesmøde fra kl. 17.00 – 18.00. 

Formanden bød velkommen og gav ordet videre til MVI.  

MVI fortalte, at de i A&O har få problemer. Der er ikke mange sager til behandling. Klubberne er blevet gode til at løse deres 
problemer selv. De fleste sager er ansøgninger om generhvervelser af amatørstatus. Udvalget vil gerne komme med et oplæg til 
en ændring af vedtægterne for A&O. Ændringen til vedtægerne skal ligeledes forbi DIF, fortsætter MVI.  MVI genopstiller til A&O 
igen i 2015, men det er MVI’s sidste periode.  

Der er en opgave med at opretholde moralen i spillet, hvor spilleren er sin egen dommer. Der skal reklameres for spillets gode ånd, 
opfordrer MVI til. 

PON beretter, at der rates ca. 30 baner pr. år. Banerne rates tre gange på de første 10 år og derefter hver 8 år. Antallet af ratere er 
stabilt, men det er ved at være tid til at kigge på udskiftning i det nordjyske. Ca. 4 ratere bliver sendt afsted på kursus i henholdsvis 
Skotland og USA hvert andet år. De danske ratere scorer højt på kurserne.  

Handicapsagerne omhandler typisk sager, hvor spillere får for mange point, og dermed vinder for mange turneringer. Der kommer 
nyt handicap-system i begyndelsen af 2016, og PON har endnu ikke set det endelige system. Der afholdes 4 seminarer i løbet af 
efteråret rundt om i Danmark, når det endelige system foreligger. Handicap komitéen oplever, at EDS typisk bruges til at komme 
op i handicap.  

Der afholdes 1-2 handicapseminarer om året for at uddanne klubbernes handicapudvalg. 

Generelt oplever PON, at der er et godt samarbejde i udvalget og med DGU’s ansatte. 

Vi drøftede det nye handicapsystem, som kommer til at gælde fra 2016. 

 

A. Generelle sager 

A.1 DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år 
 Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. 
  

INDSTILLING BESTYRELSEN 

Dato 31. januar 2015 

Ref. CML 
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Emne DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år 

Baggrund DM Mid-age har været spillet siden 1999 og EM Mid-amateur siden 1991. I Danmark kan 
professionelle deltage, og det er årsagen til, at aldersgruppen kaldes Mid-age.  
 
Aldersgrænserne for Mid-amateur er ikke ens verden over. I USA har grænsen siden første 
turnering i 1981 altid været 25 år, hvorimod EGA har sat en standard på 35 år, som de fleste 
europæiske lande har fulgt, herunder Danmark. EGA bruger fødselsdagen, som 
adgangsgivende til deres mesterskaber, hvorimod vi i Danmark (og en del andre lande) 
bruger fødselsåret som adgangsgivende til aldersbetingede mesterskaber. I praksis har det 
betydet, at en DM Mid-age førstegangsdeltager, der har fødselsdag i august, ikke kan 
deltage i EM mid-amateur samme år. 
 
De danske golfklubber har desuden adopteret aldersgruppen i klubmesterskaberne, ligesom 
der findes enkelte åbne klubarrangerede Mid-age turneringer.  

Kendsgerninger EGA har på seneste repræsentantskabsmøde ændret aldersgrænse fra 35 år til 30 år til det 
kommende EM Mid-amateur 2015. Årsagen til ændringen er, at man ønsker flere deltagere i 
Mid-amateur turneringerne, og at man ønsker et tilbud til dygtige spillere, der ikke vælger at 
blive professionelle. 

Vurdering Det vil være mest hensigtsmæssigt, at følge EGA’s aldersgrænse, dog med den lille forskel, at 
vi i DK fortsat benytter “årgangen” frem for “fødselsdagen” i turneringsbetingelserne. 

Indstilling DM Mid-age aldersgrænsen nedsættes til 30 år og indføres til årets mesterskab. 

Aktivitet 1. Turneringsbetingelserne for DM Mid-age revideres, og anbefalede aldersgrænser i 
“Håndbog for Turneringsledere” justeres tilsvarende 

2. Der udsendes orientering om dette i “KlubNyt” med anmodning om, at klubberne 
adopterer den nye aldersgrænse i deres turneringer for aldersgruppen. 
Turneringsbetingelserne til klubmesterskabet bestemmes dog fortsat af den 
enkelte golfklub, hvorfor det blot er en anbefaling 

3. Der informeres om ændringen i artikel på golf.dk 

Bilag - 

 
Afgørelse: 

Indstillingen blev godkendt. 
 
A.2 Afgivelse af høringssvar vedrørende DIF’s politiske program 2015-2020  

Bestyrelsen skal drøfte DIF’s politiske program 2015-2000, og evt. bemyndige formanden og direktøren til at udarbejde 
DGU’s høringssvar. 

  

INDSTILLING BESTYRELSEN 

Dato 29. januar 2015 

Ref. JST 

Emne Afgivelse af høringssvar vedrørende DIF’s politiske program 2015-2020 

Baggrund Det politiske program er DIF’s overordnede politiske og strategiske styringsredskab som sætter retningen for 
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DIF’s arbejde. 

DIF’s nuværende politiske program udløber med udgangen af 2014, og et nyt politisk program skal behandles og 
godkendes på DIF’s årsmøde i 2015. 

På baggrund af de mange input fra repræsentantskabet har DIF’s bestyrelse besluttet, at der skal arbejdes videre 
med fire overordnede idrætspolitiske fokusområder.  

De er: 

- Samarbejde og organisering af idrætten 
- Kvalitet i idrætten 
- Eliteidræt 
- Idrættens fysiske rammer 

 
I arbejdet med de fire fokusområder har der været nedsat fire referencegrupper, der er fremkommet med forslag 

og anbefalinger til idrætspolitiske målsætninger og handlinger under hvert af de enkelte fokusområder. 

DGU’s formand har været medlem af referencegruppen vedrørende samarbejde og organisering af idrætten. 

I januar måned 2015 har der ligeledes været afholdt dialogmøder, hvor samtlige specialforbund har været 
inviteret til at deltage. 

Kendsgerninger Afsættet for dialogmøderne var et opsamlingsnotat af 15. januar 2015 af arbejdet med de 4 overordnede 
politiske fokusområder. 

Den videre proces er, at DIF`s bestyrelse vil behandle de input, der fremkom på dialogmøderne med henblik på 
udarbejdelse af det endelig forslag. 

Forslaget til det politiske program for 2015 – 2020 vil blive sendt i høring hos specialforbundene i perioden 27. 
februar til 13. marts 2015. 

Det endelig forslag vil herefter blive fremsendt i forbindelse med indkaldelsen til årsmødet den 9. maj 2015. 

Vurdering Som det fremgår af notatet af 15. januar 2015 er der lagt op til en række handlinger, der vil kræve en del 

ressourcer herunder også økonomiske. 

Fra DIF`s side er det da også bemærket, at en gennemførelse af de mange handlinger vil stille krav om, at der 

foretages en række prioriteringer. 

Endelig skal det bemærkes, at forslaget indeholder, at den nuværende økonomiske fordelingsnøgle bør undergå 

en forandring med det mål, at nå frem til en økonomisk struktur, der kan understøtte arbejdet med DIF idrættens 

samlede udfordringer. 

Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter det p.t. foreliggende notat af 15. januar 2015 om DIF´s politiske 

program for 2015 – 2020, og at formanden i samarbejde med direktøren bemyndiges til at udforme DGU`s 

høringssvar, når det endelig forslag foreligger fra DIF. 

Aktivitet DGU’s høringssvar udarbejdes, når det endelige forslag foreligger.  

Bilag Bilag A.2.a 
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Afgørelse: 

 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
B. Enkeltsager 

B.1 Sejerø Golfklubs dispensation for manglende rådighed over spilleklar golfbane  
Bestyrelsen skal behandle en indstilling fra Sejerø Golfklub om dispensation for manglende rådighed over spilleklar 
golfbane. 
 

INDSTILLING BESTYRELSEN 

Dato 14. januar 2015 

Ref. LJH 

Emne Sejerø Golfklubs dispensation for manglende rådighed over spilleklar golfbane. 

Baggrund Sejerø Golfklub har fremsendt ansøgning af 29. december 2014 om dispensation for manglende rådighed over 
en spilleklar golfbane fra begyndelsen af år 2015, jf. bilag 1. 
 
Sejerø Golfklub har tidligere haft indgået lejeaftale med baneejer Jørgen Jørgensen. Baneejer har meddelt Sejerø 
Golfklub, at han ønsker at anvende baneanlægget til landbrug. Sejerø Golfklub har derfor ikke længere rådighed 
over et spilleklart golfanlæg.  

Kendsgerninger  DGU’s optagelses- og medlemsbetingelser kræver, at en golfklub skal have rådighed over en spilleklar golfbane. 
Vilkåret udspringer af gensidighedsprincippet, der forpligter klubben til at stille et baneanlæg til rådighed for 
greenfeegæster og til DGU  
turneringer. 
 
Den administrative praksis, har indtil videre været, at en klub kan søge dispensation for op til ét kalenderår ad 
gangen og dispensationen udløber automatisk efter det første kalenderår. Har klubben ikke fundet en løsning på 
baneforholdet, skal klubben før udløb af dispensationen fremsende fornyet dispensationsansøgning til DGU. 
Konsekvensen af ikke at give en dispensation er, at klubbens medlemskab af DGU vil ophøre og klubbens 
medlemmer mister deres DGU-kort.  
 
Der kan maksimalt opnås dispensation for to kalenderår. Kravet for at opnå dispensation er, at klubben arbejder 
på en løsning vedrørende deres baneforhold, og i samme periode ikke optager nye medlemmer. 

Vurdering Situationerne, hvorunder klubber mister rådighed over et baneanlæg, skal dispensationsmæssigt behandles 
forskelligt. Mister klubben sin bane som følge af en baneejers konkurs, skal klubben have dispensation. 
  
Mister klubben sin bane, fordi klubbens medlemmer ikke kan godkende et forhandlet aftalegrundlag, skal 
dispensationen vurderes konkret.  
 
Sidstnævnte situation befinder Sejerø Golfklub sig i, da baneejer ikke ønsker at indgå en lejeaftale med klubben 
om leje af golfbaneanlægget. Der er dermed ikke adgang for klubbens medlemmer til et golfbaneanlæg.  
Sejerø Golfklub har oplyst, at de forsøger at finde frem til en lokal løsning, hvor de skal etablere en ny golfbane 
med hjælp fra de lokale landmænd og kommunen. Derudover arbejder Sejerøs Golfklubs bestyrelse på, at skaffe 
finansiering til projektet gennem forskellige interessenter. Det vurderes, at DGU i den konkrete sag skal give en 
foreløbig dispensation gældende fra 1. januar 2015 og frem til 31. december 2015, da klubben har opbakning 
både fra de lokale beboere og kommune samt en stor frivillig enhed, der arbejder på projektet. 
 
Sejerø Golfklub ved endnu ikke, hvornår der kan forventes åbning af et nyt baneanlæg, men bestyrelsen 
forventer at have en detaljeret plan klar senest den 1. marts 2015. Det vurderes, at Sejerø Golfklub i den konkrete 
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sag skal have dispensation gældende fra den 1. januar 2015 frem til 31. december 2015. 
 
Der bør under de foreliggende omstændigheder gives en dispensation fra banekravet til Sejerø Golfklub. 
 
Dispensation gives under følgende betingelser: 
 
1) at klubben arbejder på en løsning vedrørende baneforholdet, og 
 
2) at klubben ikke kan optage nye medlemmer i dispensationsperioden og 
 
3) at klubben senest den 1. marts 2015 fremsender en detaljeret plan om etablering af en ny golfbane. 

4) at DGU’s bestyrelse kan godkende den fremsendte plan om etablering af en ny golfbane 

5) at klubben den 31. december 2015 fremsender dokumentation for de tiltag, der er gennemført. 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Sejerø Golfklub Klub opnår dispensation for banekravet fra 1. januar 
2015 til 31. december 2015 med iagttagelse af ovennævnte betingelser. 

Aktivitet Sejerø Golfklub Klub har fået en administrativ dispensation den 1. januar 2015 frem til  
bestyrelsens beslutning. Sejerø Golfklub er blevet orienteret om dette. 

Bilag Bilag B.1.a: Sejerø Golfklubs dispensationsanmodning. 

 
Afgørelse: 

Indstillingen blev godkendt. 
 
B.2 Fredericia Golf Club. (LUKKET SAG) 
  
B.3 Sanktioner ifm fund fra kemikalieinspektionen  

Bestyrelsen skal behandle en indstilling om at fjerne tidligere vedtagne sanktioner ifm overtrædelser af 
kemikalielovgivningen.  
 

INDSTILLING BESTYRELSEN 

Dato 2. februar 2015 

Ref. TKP 

Emne Sanktioner i forbindelse med fund fra kemikalieinspektionen 

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 efter indberetning til 
Miljøstyrelsen. 
 
DGU´s bestyrelse har på bestyrelsesmøde d. 19. september 2011 truffet beslutning om følgende mulige 
sanktioner til klubber i forbindelse med fund fra kemikalieinspektionen: 
 

• Ved påbud fra kemikalieinspektionen kontakter DGU pågældende klub med tilbud om besøg fra 
banekonsulenten med rådgivning omkring pesticidforbrug 

• Ved gentagne tilfælde af enten påbud eller politianmeldelse vil DGU’s bestyrelse drøfte yderligere tiltag  
 

herunder: 
• Inddrage introduktionskort  
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• Eksklusion af DGU 
 
Da denne beslutning blev truffet, var den nye bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på 
golfbaner ikke vedtaget, og det var således alene kemikalieinspektionens fund, der lå til grund for beslutningen.  
 
DGU´s Bestyrelse har således ikke taget beslutning om eventuelle konsekvenser ved overtrædelsen af 
bekendtgørelsen om pesticidanvendelse på golfbaner. 

Kendsgerninger De første indberetninger til Miljøstyrelsen skete i 2014, og der var tre klubber under Dansk Golf Union som ikke 

indberettede. I første omgang vil disse tre klubber ikke få nogen bøde fra Miljøstyrelsen. I 2015 vil Miljøstyrelsen 

imidlertid håndhæve bekendtgørelsen, og klubberne kan således få en bøde for følgende: 

Overskridelse af belastningslofter: 

• Manglende- eller ikke-ajourført sprøjtejournal 
• Manglende indberetning og offentliggørelse 
• Tilsidesættelse af vilkår for dispensation 
• Kemikalieinspektionens fund af uregelmæssigheder  

 
 I 2014 fandt kemikalieinspektionen ikke nogen ulovligheder i de danske golfklubber. 

Vurdering Det er sekretariatets vurdering, at golfklubberne er de seneste år blevet langt mere opmærksomme på reglerne 
om pesticider, men dette kræver et vedholdende formidlingsmæssigt arbejde, da der er stor udskiftning i både 
medarbejdere og bestyrelser ude i golfklubberne. Det vurderes at klubbernes største frygt er den negative 
omtale, som en overtrædelse af reglerne vil medføre.  
 
De nuværende sanktionsmuligheder fra DGU er alene knyttet op til kemikalieinspektionens fund, og tager ikke 
hensyn til de sanktionsmuligheder der findes i dag fra myndighedernes side. 
Da der således allerede findes flere muligheder for straf i bekendtgørelsen om pesticidanvendelse på golfbaner 
vurderer sekretariatet ikke, at DGU bør have yderligere sanktionsmuligheder. 
 
Ved ikke at have selvstændige sanktionsmuligheder undgår DGU´s sekretariat at stå i spændingsfeltet mellem at 
være rådgiver og kontrollant, hvilket kan være uhensigtsmæssig når en greenkeeper eksempelvis søger hjælp og 
rådgivning. 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender:  

• At bestyrelsens tidligere beslutning om sanktioner af 19. september 2011, i forbindelse med 
overtrædelse af kemikalieloven annulleres, da myndighederne nu har op til flere sanktionsmuligheder 
i den nye bekendtgørelse. 

Bilag - 

 

 

Afgørelse: 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Ydermere giver § 15 i vedtægterne bestyrelsen mulighed for at sanktionere en klub, hvis det 
måtte være nødvendigt. 
 
 

C.     Interne sager 
C.1  Virksomhedsplan 2014-2016 

Bestyrelsen skal drøfte og godkende status pr. 31. december 2014 af virksomhedsplanen. Ny virksomhedsplan 2015-2017 
kommer på bestyrelsesmødet i marts 2015, når ny vision og grundfortælling er vedtaget. 
 



 

7 

 

Afgørelse: 

 
Opfølgningen på virksomhedsplanen blev taget til efterretning.  

  
C.2 Turneringsmodulet i GolfBox  

Der ønskes en drøftelse af nyt turneringsmodul, som blev lanceret i GolfBox op til sæsonstart i 2014. Turneringsmodulet 
levede langt fra op til klubbernes forventning, og klubberne har haft meget store udfordringer med modulet og brugt 
uforholdsmæssig mange ressourcer på samme. 

 
Afgørelse: 

  
Bestyrelsen har drøftet situationen, og det blev besluttet, at formanden og direktøren sammensætter et brev til GolfBox. 
Samtidig besluttede bestyrelsen, at den nuværende IT-struktur skal undersøges.  

 
 
C.3 Kommercielle aktiviteter i DGU 

På det ekstraordinære møde den 22. oktober 2014 fremlagde direktøren en justering af de kommercielle aktiviteter i DGU. 
Direktøren giver en status på arbejdet. 
 

Afgørelse: 

 
Justeringen af de kommercielle aktiviteter i DGU blev taget til efterretning. 

 
C.4 Opfølgning af bestyrelsesseminar 11. januar 2015  
 På baggrund af bestyrelsesseminaret den 11. januar 2015, skal bestyrelsen endeligt godkende ny vision og grundfortælling.  
 
Afgørelse: 

 
 Den nye vision og grundfortælling blev godkendt med enkelte justeringer.   
 
C.5 Afvikling af Tema- og Repræsentantskabsmødet 20. og 21. marts 2015. LUKKET SAG. 
 Bestyrelsen skal drøfte indkomne forslag fra klubberne, udkast til programmet samt uddelingen af hæderstegn.  
 
D.    Sager til efterretning 
D.1 Godkendelse af referat fra mødet 17. november 2014  
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. november 2014 skal godkendes. 
 
Afgørelse: 

 Referatet er taget til efterretning. 
 
D.2 Status på DIF og DGI’s fælles Vision 25-50-75  
 Formanden orienterer om status på den fælles Vision 25-50-75 for DIF og DGI.  
 
Afgørelse: 

 
 Status på DIF og DGI’s fælles Vision 25-50-75 blev taget til efterretning. 
 
D.3 Årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2014 til efterretning 
 Bestyrelsen skal underskrive årsrapporten og revisionsprotokollatet til årsrapport 2014.  
 
Afgørelse: 

 
 Årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2014 blev underskrevet.  
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D.4 Sundhedsprojekt – beskrivelse  
 Orientering omkring ansøgning sendt til TRYGFonden vedrørende DGU’s sundhedsprojekt.  
 
Afgørelse: 

 
 Materialet er meget flot bemærkede bestyrelsen, og tog det til efterretning.  
 
E.     Orientering 
E.1   Formanden: 

Der har været en henvendelse fra Frederikshavn Golf Klub’s seniorhold direkte til formanden og direktøren vedrørende 
regionsgolf.  
 
Jonas Høegh er vores kontaktperson i DIF, som gerne vil have et møde med os. Formand og direktør inviterer til et kort 
møde. 
 

 Har fået en henvendelse fra Køge Golf Klub omkring ny voucher forening. 
 
 
 JST udarbejder den mundtlige beretning omhandlende de første 3 måneders begivenheder:  
 

• Hovedsponsor 
• Vision (strategiske fokusområder) 
• Den gyldne golfbold 
• Miljø 

  
E.2  Direktøren: 

Flemming Astrup har et par medarbejdere fra ECCO touren og Made in Denmark siddende i København. De er blevet tilbudt 
at sidde på et ledigt kontor i DGU mandag, torsdag og fredag. GAF har fået tilbuddet om at sidde på det ledige kontor 
tirsdag og onsdag. 

  
 Ny kommunikationschefen er fundet, afventer underskrift, og der forventes start den 1. april 2015. 
  
E.3   Bestyrelsen: 
  
E.4   DGU Erhverv A/S: 

IDS orienterede om, at der er blevet afholdt generalforsamling i DGUE, hvor der også blev sagt farvel til bestyrelsen for 
DGUE.  
IDS informerede om, at alle sponsorater er gentegnet og indstik i Dansk Golf er ligeledes solgt. Alle annoncerne i Dansk Golf 
er ikke på nuværende tidspunkt solgt.  

 
E.5  Komiteer: 
E.6  Øvrigt: 
 
Christina Dalsgaard 


