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DANSK GOLF UNION INDKALDER HERMED TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANT- 
SKABSMØDE SAMT TEMAMØDE:
DEN 17. OG 18. MARTS 2017 AFHOLDER DGU TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE PÅ COMWELL KOLDING,  
SKOVBRYNET 1, 6000 KOLDING

Indkaldelsen indeholder følgende: Side

• Program for Tema- og Repræsentantskabsmøde 2017 4 
    
• Dagsorden for DGU’s ordinære repræsentantskabsmøde 6  
  
• Årsberetning 2016 inkl. regnskab 2016, budget 2017 og overslag 2018 Vedlagt   
 Medlemsstatistik pr. 30. september 2016 inklusive stemmer pr. klub er 
 indeholdt i årsberetningen 

Forslag fra klubberne: 8
• Forslag om fjernelse af F’et på fleksmedlemmers DGU-kort
 Fremsat af Herning Golf Klub

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 10

Bilag 1, CV bestyrelseskandidat Søren Casparij  

Bilag 2, CV bestyrelseskandidat Uffe Steffensen
      
• Orientering til deltagerne på repræsentantskabsmødet 14

• Lokaleoversigt Comwell Kolding 15  
   
Mødet vil være åbent for pressen medmindre forsamlingen konkret vedtager anderledes.

Med venlig hilsen
Dansk Golf Union   

Jim Staffensen
Formand

20. februar 2017



PROGRAM FOR TEMAMØDE 
FREDAG 17. MARTS 2017

17.00  Registrering og forplejning i foyer ved teatersalen
 Ciabattabolle, vand/isvand, frugt, juice og kaffebuffet

17.30  Velkommen (temamødet afholdes i teatersalen)
 v/formand Jim Staffensen 

17.35 Præsentation af aftenens program 
 v/direktør Morten Backhausen

17.40 ”Bøvl” – et foredrag om ledelse
 v/ tidligere lektor ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse Nils Villemoes

18.40 Pause med kaffe/the og frisk frugt 

19.00 Den gode begyndelse og juniorudvikling
 v/udviklings- og turneringschef Jonas Meyer Jensen

19.30 Øget værdi i fuldtidsmedlemskabet
 v/udviklingskonsulent Kim Uldahl 

20.00 Diskussion ved bordene

20.45 Dialog og videndeling ved bordene

20.55 Afrunding ved bordene 
 v/direktør Morten Backhausen

Ca. 21.00 Let tapas-buffet (teatersalen)
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PROGRAM FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE  
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
LØRDAG 18. MARTS 2017

08.00 – 09.15 Registrering og forplejning i foyer ved teatersalen
 Kaffebuffet med brød, juice og frugt

09.30 Velkommen (i teatersalen)
 v/formand Jim Staffensen

09.35 Dansk idræt lige nu og i de kommende år
 v/formand Niels Nygaard, Danmarks Idrætsforbund

10.05 Orientering fra DGU om seneste nyt 
 v/direktør Morten Backhausen 

10.30  Pause med kaffe og frisk frugt 

10.45 Repræsentantskabsmøde (i teatersalen)

Ca. 13.00 Frokostbuffet inkl. én vand/øl 

Ca. 14.00 Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmødet



DAGSORDEN FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
LØRDAG 18. MARTS 2017

1) VALG AF DIRIGENT
 Bestyrelsen foreslår valg af advokat Bjarne Winther.

2) FASTLÆGGELSE AF STEMMETAL FOR DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER
 Medlemsstatistik pr. 30. september 2016 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 klubberne:

 Forslag om fjernelse af F’et på fleksmedlemmers DGU-kort
 Fremsat af Herning Golf Klub (læs forslag i sit hele på side 8)

 Bestyrelsens bemærkninger til det indsendte forslag (læs bemærkningerne på side 9)

5) FORELÆGGELSE TIL GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB, BUDGET OG KONTIN-
GENTFORSLAG FOR MEDLEMMER MED FULDT MEDLEMSKAB FOR INDEVÆRENDE ÅR SAMT OVER-
SLAG FOR DET KOMMENDE ÅR

 Regnskab med budget er indeholdt i årsberetningen.
 
 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til DGU i 2017 stiger med kr. 3 pr. aktive medlem, og udgør 

 herefter kr. 158 pr. aktive medlem (seniormedlem).

6) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
 På valg til bestyrelsen er:
 Søren Casparij, Odder Golfklub, genopstiller
 Uffe Steffensen, Viborg Golfklub, genopstiller

 Bestyrelsens forslag til genvalg:
 Søren Casparij, Odder Golfklub
 Uffe Steffensen, Viborg Golfklub
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7) VALG AF REVISOR
 Bestyrelsen foreslår valg af revisionsfirmaet Redmark , Statsautoriseret Revisionspartnerskab

8) VALG AF MEDLEMMER OG SUPPLEANT TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET
 På valg til udvalget er: 
 Adv. Dan B. Larsen, Varde Golfklub, genopstiller.

 Bestyrelsens forslag til genvalg:
 Adv. Dan B. Larsen, Varde Golfklub

 På valg som suppleant til udvalget er:
 Adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub, genopstiller.

 Bestyrelsens forslag til genvalg:
 Adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub.

9) EVENTUELT



FORSLAG FRA KLUBBERNE
Forslag om fjernelse af F’et på fleksmedlemmers DGU-kort
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Bestyrelsen forholder sig overordnet set neutralt til forslaget.

Det skal indledningsvist nævnes, at et tilsvarende forslag om at fjerne F’et på DGU-kortet hos de fleksible medlemmer blev 
behandlet på repræsentantskabsmødet i 2015. På daværende tidspunkt blev forslaget ikke vedtaget (908 stemmer for og 
1.009 stemmer imod).

Årsagen til, at der i dag er et ”F” på DGU-kortet hos de fleksible medlemmer er, at flere klubber, ved vedtagelsen af forslaget 
om fleksible medlemskaber tilbage i 2010, ønskede en visuel forskel på DGU-kortene i forhold til, om man var fuldtidsmed-
lem eller fleksibelt medlem. Dette for at gøre det lettere for en banekontrol at identificere, om den pågældende spiller er 
berettiget til fx spil på banen eller rabat. Udover på kortet er F’et i dag elektronisk visuelt på startlister, i den elektroniske 
greenfeebog samt i on-line booking.

I 2016 skiftede 2.775 fuldtidsmedlemmer til fleksibelt medlemskab og 1.349 skiftede fra fleksibelt til fuldtidsmedlem.  
En vedtagelse af dette forslag vil dermed spare ressourcerne ved bestilling (klub), produktion (DGU), udsendelse (DGU)  
og udlevering (klub) af nye DGU-kort.

Hvis forslaget vedtages, kan man evt. beslutte at fortsætte med de eksisterende kort, således at forslaget kun gælder 
for de nye fleksible medlemmer. Det betyder, at de, der er fleksible medlemmer i dag, vil fortsætte med et DGU-kort  
mærket F og nye fleksible medlemmer vil have et DGU-kort uden F, men med den elektroniske registrering af F’et lige- 
som de andre kort.

En udskiftning af alle eksisterende ca. 30.000 DGU-kort hos de nuværende fleksible medlemmer vil koste DGU  
ca. kr. 100.000,- og herefter ressourcer til udlevering af de nye kort ude i klubberne.

BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGET 



BILAG
Bilag 1 CV Søren Casparij

Bilag 2 CV Uffe Steffensen
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BILAG 1 
CV SØREN CASPARIJ

Personlige data:

Født 1952. Cand.merc., 1979. Gift med Tina Casparij. 4 voksne børn.

Uddannelse og erhverv:  

Siden 2006 ejer af Casparij ApS 
1984-2006 adm. direktør for DIEU A/S (nu Mannaz A/S) - en kursus- og konsulentvirksomhed 
1980-1984 controller hos SAS Service Partner 
1975-1980 afdelingsleder hos A/S Hellesen 
Løbende: Ekstern lektor ved Handelshøjskolen i København samt kursusleder på fem af  
DIEU’s længerevarende virksomhedsleder-seminarer (VL) 
Løbende: Publiceret artikler og bøger inden for ledelse og kvalitet

Kompetencer: 

• Overordnet ledelse  
• Organisationstilpasning og strukturering af enheder/selskaber 
• Strategiudvikling og implementering 
• Salg og markedsføring 
• Implementering af IT-systemer 
• Bestyrelsesarbejde 
• Kvalitetsledelse 
• Medarbejdertilfredsheds-, ledelses- og bestyrelsesmålinger 
• Uddannet Auditor, ISO 9001:2000  

Bestyrelseshverv:

Bestyrelsesformand i EKJ Rådgivende Ingeniører A/S 
Bestyrelsesformand i MOEF A/S 
Bestyrelsesformand i Montra Hotels A/S  
Bestyrelsesmedlem og medlem af FU i Odder Golfklub

Opgaver i DGU:  

Bestyrelsesmedlem i DGU Erhverv A/S

Bestyrelsesmedlem i Dansk Golf Union

Medlem af FU i Dansk Golf Union

Medlem af DIF ś Udviklingsudvalg

Hvad vil jeg: 

Fortsat kæmpe for at golfsporten, som idrætsgren, udvikler sig såvel kvantitativt som kvalitativt. Sikre at DGU på såvel lang - 
som på kort sigt har en sund økonomi, så udviklingen af aktiviteter til de danske golfklubber sikres. Medvirke til at DGU i 
fremtiden har de nødvendige data om de danske golfspillere, så en målrettet kommunikation sikres. Gennem DGU Erhverv 
A/S at påvirke den kommercielle markedsføring af golfsporten i Danmark.





BILAG 2 
CV UFFE STEFFENSEN

Personlige data:

Født 6. juli 1948. Gift med Ulla siden 1968, sammen har vi 3 voksne børn.

Uddannelse og erhverv:  

Cand. jur. fra Århus Universitet 1973. Advokat (H) fra 1973 til 2013, heraf 35 år  
som partner i advokatfirma i Viborg. Konsul for Sverige gennem 15 år.

Kompetencer: 

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

Tillidshverv:

• Medlem af DGU’s bestyrelse siden 2014 
• Formand for Viborg Golfklub 2005 – 2015 
• Medlem af Viborg Golfklubs Bane- og miljøudvalg 
• Formand for Viborg Teater 
• Diverse bestyrelsesarbejde 

Opgaver i DGU:  

Mit fokusområde i DGU’s bestyrelse er golfsportens rammebetingelser, og herunder arbejder jeg med  
bane- og miljøområdet.

Hvad vil jeg: 

Gode rammebetingelser er en forudsætning for golfsportens udvikling og kræver et godt omdømme. Jeg vil gerne fortsat 
arbejde for en styrkelse af golfsportens image gennem tydeliggørelse af golfsporten som folkelig idræt, synliggørelse af 
sundhedsaspekterne ved golfspillet, eksponering af golfklubbernes indsats for at fremme natur- og miljøarbejde samt gen-
nem åbenhed over for det omgivende samfund ved bl.a. multifunk-tionel anvendelse af golfarealerne. 

Jeg vil tillige gerne yde mit bidrag til DGU’s fortsatte og meget stærke fokus på rekruttering og fastholdelse, på den gode 
klubdrift og på juniorarbejdet – alt sammen nødvendige forudsætninger for, at vi har stærke og levedygtige golfklubber, 
der er fundamentet for udvikling af golfsporten både på eliteplan og i bredden.



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 medlemskab af DGU. Vær ligeledes opmærksom på, at man kun kan deltage som 
repræsentant for en klub.

Deltagerne er repræsentantskabet, DGU’s udvalgs- og komité medlemmer samt ansatte, de af DGU invite-
rede 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 foyeren ved teatersalen fredag fra kl. 16.30-17.30 og lørdag fra kl. 8.00–10.30. 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 kvit-
teres for.

Alle klubber skal have henvendt sig til sekretariatet inden lørdag kl. 10.30 (bemærk, at der vil være indlæg fra 

kl. 9.30 – 10.30) 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, som ikke er inkluderet i 
prisen. Der er ikke minibar på værelset, men du kan købe snack og drikkevarer i hotellets reception og bar.

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

Parkering
Når du kommer til hotellet, er der gratis parkering. Du skal dog huske at registrere din nummerplade på de 
Q-PARK tablets, som du finder, når du kommer ind på hotellet. 
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SKOVBRYNET TEATERSALEN

REGISTRERING 
Vi er her

COMWELL KOLDING
LOKALEOVERSIGT



Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby t +45 43 26 27 00  f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk
Idrættens Hus    Brøndby Stadion 20    2605 Brøndby    t +45 43 26 27 00    info@dgu.org    danskgolfunion.dk    golf.dk
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