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20. marts 2015 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på 

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 

Fredag den 20. marts 2015 kl. 15.00 – 17.00 

            

Tilstede:      Jim Staffensen                                                   JST                                                                  

Tuula Undall                                                TUN 

Ib Dam Schultz                                                    IDS 

Aase Møller-Hansen                                          AMH 

Lars Broch Christensen   LBC 

Søren Casparij    SCA 

Uffe Steffensen    UST 

Morten Backhausen                                            MOB     

Christina Dalsgaard, referent                       CDA 

 

A. Generelle sager 

A.1 Udstedelse af introduktionskort til landsholdsspillere med et fysisk eller psykisk handicap. 

 Bestyrelsen skal beslutte, om der skal udstedes introduktionskort til landsholdsspillere med et fysisk  

 eller psykisk handicap. 

  

INDSTILLING BESTYRELSEN 

Dato 12. marts 2015 

Ref. JMJ 

Emne Udstedelse af introduktionskort til landsholdsspillere med et fysisk eller psykisk 

handicap. 

Baggrund Dansk Golf Union har i dag tre aktive landshold på handicapområdet.  

• Døvelandsholdet 

• Landshold for fysisk handicappede 

• Landshold for spillere med udviklingshandicap 

Alle tre landshold har spillere i verdenseliten. 

Kendsgerninger Hver landshold består af en række spillere, trænere og holdledere, som alle bidrager til 

at skabe de bedste rammer og resultater for de enkelte landshold. Vi bidrager fra 

DGU’s side med mindre tilskud til aktiviteter og beklædning. Men størstedelen af 

økonomien til disse landshold kommer fra egenbetaling samt DHIF. Det vil betyde 

meget for den enkelte landsholdsspiller at modtage et introduktionskort. Både i 

forhold til at skabe bedre mulighed for spil på andre baner samt i form af 

selvforståelsen og oplevelsen af opbakning fra DGU. 

For at alle landsholdsspillere kan modtage et introduktionskort, skal der udstedes i alt 
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14 introduktionskort. 

Døvelandsholdet består af 5 spillere. 

Landsholdet for psykisk udviklingshæmmede (Special Olympics) består af 3 spillere. 

 Landsholdet for fysisk handicappede (EDGA) består af 6 spillere.  

Vurderinger Det er sekretariatets vurdering, at en udstedelse af introduktionskort til disse spillere vil 

blive særdeles værdsat af spillerne. Dels fordi de vil opfatte det som en anerkendelse af 

deres indsats og træning, dels fordi det vil forbedre deres muligheder for at dygtiggøre 

sig, ved at spille flere fremmede baner. Samtidig vil det være i tråd med praksis på alle 

øvrige landshold, som modtager introduktionskort (ex. seniorer). Sekretariatet 

indstiller således til udstedelse af introduktionskort til de tre landshold. 

Indstilling DGU’s sekretariat indstiller til, at landsholdsspillere med et fysisk eller psykisk 

handicap får introduktionskort. 

Aktivitet Der udstedes ét DGU introduktionskort pr. landsholdsspiller, såfremt spilleren er 

fuldtidsmedlem i en dansk golfklub.  

Bilag - 

 

Afgørelse: 

 

 Indstillingen blev godkendt.  
 

B. Enkeltsager 

B.1 Ingen 

 

C.     Interne sager 

C.1  Virksomhedsplan 2015-2017 (bilag C.1.a) 

 Bestyrelsen skal drøfte og godkende virksomhedsplanen for 2015-2017.  

 

Afgørelse: 

 

 Virksomhedsplanen blev godkendt. 

 

C.2 Forecast pr. 28. februar 2015 (bilag C.2.a, bilag C.2.b) 

Bestyrelsen skal godkende status pr. 28. februar 2015. 

 

Afgørelse: 

  

 Forecast pr. 28. februar 2015 blev taget til efterretning. 

 

C.3 Introduktionskort modtagere 2015 (bilag C.3.a, bilag C.3.b) 

 Introduktionskort modtagere for 2015 skal godkendes. 

 

Afgørelse: 

 Introduktionskort modtagerne blev godkendt med enkelte justeringer. 
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D.    Sager til efterretning 

D.1 Godkendelse af referat fra mødet 9. februar 2015 (bilag D.1.a) 

 Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. februar 2015 skal godkendes. 

 

Afgørelse: 

 Referatet fra mødet 9. februar blev godkendt. 

 

D.2 Kommunikationsstrategi (bilag D.2.a) 

 Status på kommunikationsstrategien.  

 

Afgørelse: 

Status på kommunikationsstrategien blev taget til efterretning. Det blev præciseret, at der forventes et udkast til en 

kommunikationsstrategi på bestyrelsesmødet i juni, dog ikke i sin endelig version. 

 

D.3 Foreløbige program Made in Denmark, Himmerland (bilag D.3.a)  

Det foreløbige program for Made in Denmark til orientering. Det forventes ikke, at bestyrelsesmedlemmer deltager alle 

dage, men det forventes, at man deltager i forbindelse med sit politiske fokusområde, når det er på programmet.  

 

Afgørelse: 

Det foreløbige program blev taget til efterretning.  Bestyrelsesmødet lægges på en anden dato i august. 

 

E.     Orientering 

E.1   Formanden: 

 TV2 Sport har sendt tilbud til formanden om tv-dækning.  

 

Voucher DK har henvendt sig til Køge Golf Klub. Voucher DK er konkurrent til Golfhæftet og TeeTime. Køge Golf Klub vil 

gerne have at det tages op på repræsentantskabsmødet, og JST har anbefalet KøGK at tage det op under eventuelt.   

 

E.2  Direktøren:  

MOB har den 20. marts 2015 talt med GolfBox omkring det brev, som DGU’s bestyrelse har sendt til dem i forbindelse med 

turneringsmodulet.  

  

E.3   Bestyrelsen: 

 TUN har været på kursus for øvede i GolfBox.   

 

 TUN gør opmærksom på, at Dansk Golf ligger i et omslag sammen med reklamer.  

 

AMH har været til bestyrelsesmøde i Dansk Golfhistorisk Selskab. Selskabet har købt nogle gamle jern, hvor spilleren selv 

kan indstille dem, men som aldrig kom i produktion. 

 

LBC har annonce med, hvor SEGAF har fået Steen Tinning som ambassadør.  

 

E.4   DGU Erhverv A/S: 

E.5  Komiteer: 

E.6  Øvrigt: 

 

Christina Dalsgaard 


