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DANSK GOLF UNION INDKALDER HERMED TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANT- 
SKABSMØDE SAMT TEMAMØDE:
DEN 22. OG 23. MARTS 2019 AFHOLDER DGU TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE PÅ COMWELL KOLDING,  
SKOVBRYNET 1, 6000 KOLDING. 

Indkaldelsen indeholder følgende: Side

• Program for Tema- og Repræsentantskabsmøde 2019 4 
    
• Dagsorden for DGU’s ordinære repræsentantskabsmøde 6  
  
• Årsberetning 2018 inkl. regnskab 2018, budget 2019 og overslag 2020. Vedlagt   
 Medlemsstatistik pr. 30. september 2018 inklusive stemmer pr. klub er 
 indeholdt i årsberetningen 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bilag 1, CV bestyrelseskandidat Lars Broch Christensen 8 
Bilag 2, CV bestyrelseskandidat Lotte Burchard 9
Bilag 3, CV bestyrelseskandidat Johnny Twile 10
      
• Valg af medlem og suppleant til Amatør- og Ordensudvalget 

Bilag 4, CV Lars Urup  11
Bilag 5, CV Signe Justesen 12

• 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
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PROGRAM FOR TEMAMØDE 
FREDAG 22. MARTS 2019

PROGRAM FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE  
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
LØRDAG 23. MARTS 201917.00  Registrering i foyer ved Teatersalen 

 1 stk. ciabattabolle, isvand, frugt og kaffebuffet

17.30  Velkommen (temamødet afholdes i Teatersalen)
 v/Jim Staffensen, formand, Dansk Golf Union

17.35 Præsentation af aftenens program 
 v/Morten Backhausen, direktør, Dansk Golf Union

17.40 Livsfaser og Idræt
 v/Louise Byg Kongsholm, fremtids- og trendforsker samt adm. direktør i pej gruppen.

18.30 Drøftelser ved bordene inkl. kaffe/te og frisk frugt 

19.00 Hvordan adfærd påvirker golfklubbens evne til at rekruttere medlemmer
 v/Maja Holm, Bevæg dig for livet, vil præsentere adfærdsdesign som metode til at skabe forandring

19.20 Hvordan bliver vi flere medlemmer?
 v/Jonas Meyer Jensen, udviklings- og turneringschef, Dansk Golf Union, fremlægger en plan for 
 DGU’s rekrutteringsarbejde

19.40 Workshop med udgangspunkt i adfærdsdesign inkl. kaffe/te 

20.10 Hvordan løser vi junior-problematikken med et tab på knap 40% over de seneste 10 år?
 v/Jonas Meyer Jensen, udviklings- og turneringschef, Dansk Golf Union, fremlægger en plan for, hvordan 
 vi bliver flere juniorer

20.30 Workshop med udgangspunkt i adfærdsdesign inkl. kaffe/te 

20.55 Afrunding 
 v/Morten Backhausen, direktør, Dansk Golf Union

Ca. 21.00 Let tapas-buffet med mulighed for at tale videre og erfaringsudveksle

Ca. 21.30 Uddeling af Santanders Talentudviklingspriser 2019 

Ca. 21.45 Uddeling af DGU’s sølvnål

08.00 – 09.30 Registrering i foyer ved Teatersalen
 Kaffe/te med brød og frugt

09.30 Velkommen (Teatersalen)
 v/Jim Staffensen, formand, Dansk Golf Union

09.35 Seneste nyt fra Dansk Golf Union
 v/Morten Backhausen, direktør, Dansk Golf Union

10.20 Pause med kaffe/te 

10.30 Repræsentantskabsmøde (Teatersalen)

Ca. 13.00 Frokostbuffet inkl. én vand/øl 

Ca. 14.00 Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmødet
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DAGSORDEN FOR DANSK GOLF UNIONS ORDINÆRE 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
LØRDAG 23. MARTS 2019

1) VALG AF DIRIGENT
 Bestyrelsen foreslår valg af advokat Jakob Juul Christensen.

2) FASTLÆGGELSE AF STEMMETAL FOR DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER
 Medlemsstatistik pr. 30. september 2018 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 
 Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

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 2019 stiger med:

• Seniormedlem kr. 3 pr. aktive medlem, og udgør herefter kr. 161 pr. aktive medlem

6) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
 På valg til bestyrelsen er:
 Jim Staffensen, Vestfyns Golfklub, genopstiller ikke.
 Tuula Undall, Københavns Golf Klub, genopstiller ikke.
 Lars Broch Christensen, Hillerød Golf Klub, genopstiller

 Bestyrelsens forslag til genvalg:
 Lars Broch Christensen, Hillerød Golf Klub (CV bilag 1)

 Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
 Lotte Burchard, Furesø Golfklub (CV bilag 2)
 Johnny Twile, Dragør Golfklub (CV bilag 3)
 
7) VALG AF REVISOR
 Bestyrelsen foreslår valg af revisionsfirmaet Redmark  

8) VALG AF MEDLEMMER OG SUPPLEANT TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET
 På valg til udvalget er: 
 Adv. Lars Urup, Sydsjællands Golfklub, genopstiller (CV bilag 4)

 Bestyrelsen foreslår genvalg af:
 Adv. Lars Urup, Sydsjællands Golfklub

 På valg som suppleant til udvalget er:
 Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club (CV bilag 5)

 Bestyrelsen foreslår genvalg af:
 Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club

9) EVENTUELT
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BILAG 1 
CV LARS BROCH CHRISTENSEN

E-mail:  lars.broch@btc-europe.com

Uddannelse:  HA’er fra Handelshøjskolen i København (1986)

Erhverv:   Salgschef i BTC, en del af BASF-koncernen, med ansvar for Norden og Baltikum, ansvarlig for 8 
sælgere i området, som sælger råvarer til et antal industrier (B2B salg).

Kvalifikationer:   Stort indblik i golfverdenen via mine mange års engagement, såvel i klubdrift - som i golf-
sporten. Arbejdet i mange frivillige organisationer og i DGU de sidste 5½ år. Endvidere har jeg 
været delegeret for DGU til møder i DIF. God økonomisk forståelse både fra uddannelse, job og 
tillidshverv som kasserer. Datter der spiller professionel golf på LPGA.

Tillidshverv:   Bestyrelsen (kasserer) i Hillerød Golf Klub, var formand fra 2005 til 2013.  
Medlem af DGU’s bestyrelse siden 2013, i bestyrelsen for DGU Erhverv A/S og DGU-delegeret 
i DIF. Bestyrelsen (kasserer) i Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked indtil udgangen af 
februar 2019. Kåret til Årets Idrætsleder i Hillerød Kommune i 2017.

Mine intentioner:   Jeg er vokset op i en af de ældre foreningsbaserede golfklubber med de værdier, det har givet 
mig. Jeg tror på, at golfen har en fremtid i Danmark med alle de værdier og muligheder, vi kan 
tilbyde. Jeg tror på et ”samlet” golfdanmark, og at DGU kan favne dette. Jeg vil kæmpe for, 
at DGU kan fastholde sin position, som et af de førende specialforbund, såvel baseret på de 
sportslige resultater, som på den service og support DGU leverer til sine medlemmer – klub-
berne. Jeg tror på, at vi stadig kan tiltrække nye medlemmer til golf i Danmark, ved en fælles 
indsats, men også, at vi nogle steder skal ændre lidt på vor opfattelse af en golfklub, grundet 
udviklingen omkring os, f.eks. forening kontra forretning. Et led i denne udvikling, vil være et 
godt datagrundlag, viden om de danske golfspillere, fortsat målrettet kommunikation og hjælp 
fra DGU til klubbernes eksekvering, særligt i forhold til medlemsrekruttering. 

BILAG 2
CV LOTTE BURCHARD 

E-mail: lburchard@live.dk

Uddannelse: Cand.merc.aud, fra CBS 1990

Erhverv: • Siden 2016 Senior Manager, Dansk Gas Distribution A/S

 • 2015 – 2016 Afdelingsleder DSB Regnskab

 • 2015 – 2009 Økonomichef, Alectia A/S

 • 2008 – 2009 Regnskabschef Sjælsø Gruppen A/S

 • 1998 – 2008 Senior Manager, Controlling, NESA/Dong Energy A/S

 • 1992 – 1998 Økonomichef UTAX A/S

 • 1990 – 1992 Revisions- og regnskabsmedarbejder

Kvalifikationer: • Ledelse 

 • Økonomistyring og regnskab

 • ERP-implementering

 • Procesoptimering

 • Strategi og implementering

Tillidshverv: Kasserer og medlem af bestyrelsen i Furesø Golfklub gennem 15 år.

Mine intentioner:  Jeg vil gerne bidrage med mine faglige kvalifikationer for at sikre en god og sund økonomi i 
DGU på både kort og langt sigt, så DGU fortsat kan udvikle sine aktiviteter. Jeg vil også gerne 
bidrage med min faglighed til at skabe nogle gode økonomiske rammer for klubberne og golf-
sporten i særdeleshed.
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BILAG 3 
CV JOHNNY TWILE

Uddannelse:   HA fra Handelshøjskolen i København

Erhverv:  Adm. dir.  Havas Danmark A/S

Kvalifikationer:   Med mere end 25 års erfaring fra den danske medie- og reklamebureau-branche, har jeg haft 
udviklingen af danskernes forbrugs- og mediavaner helt tæt på.  
Fulgt opblomstringen af golfsporten og set den presset af en eksplosion i udbuddet af fritids-
tilbud, og oplevet danskernes øgede krav til individualitet og fleksibilitet, som i den grad har 
ændret indkøbs- og forbrugsvaner.  
Arbejdet med annoncørernes krav om at forstå og udnytte alle de muligheder, vi som forbru-
gerne giver, når vi bruger digitale media og konstant afsætter digitale data-fodspor. 
Arbejdet, som daglig leder af media- og reklamebureauet Havas, har gennem konstante for-
andringer bragt Havas til et bureau med mere end 70 dygtige medarbejdere og et meget bredt 
udbud af kompetencer, fra analyse, strategisk rådgivning, mærke og konceptudvikling, media-
rådgivning, reklame og digital produktion, brug af sociale medier, søgeordsoptimering og  
event og promotion udvikling.  
Havas er flere gange udnævnt til Børsens Gazelle virksomhed og anerkendt som en af  
branchens hurtigst voksende bureauer.

Tillidshverv:   Primært mit formandsjob i Dragør Golfklub. Et erhverv som jeg brænder for og selvfølgelig 
tænker at holde fast i ved siden af evt. indvalg i DGU’s bestyrelse.

Mine intentioner:   Eller måske mere håb om at kunne bidrage med indsigt og sparring, når vi diskuterer den  
eksisterende og fremtidige golfspillers ønske til og motiver for at bruge sin tid på verdens  
bedste fritidsinteresse.  
Forhåbentligt at kunne bringe erfaring og viden til resten af bestyrelsen og til DGU’s organi-
sation, når vi taler om kommunikation til vores 150.000 medlemmer, hvad enten det drejer sig 
om de klassiske medier eller brugen og udviklingen af nye digitale muligheder og de sociale 
medier.  
Hvis jeg derudover kan bidrage med erfaring for ledelse med forandring og transformation, 
som en del af en virksomheds hverdag, håber jeg bestemt at kunne bidrage konstruktivt til den 
samlede bestyrelses arbejde.

BILAG 4 
CV LARS URUP

E-mail: lu@advokaturup.dk

Uddannelse: Cand.jur. fra Københavns Universitet og advokat

Erhverv: Selvstændig advokat siden 1990

Kvalifikationer:  Har indtil 2017 været DGU dommer i en længere årrække, og i en årrække medlem af Amatør- 

 og Ordensudvalget. De sidste 3 år som formand.

Tillidshverv:                    Deltager i kollegialt arbejde og bestyrelsesarbejde samt beneficeret advokat.

Mine intentioner:   Ved genvalg til A&O er det i sagens natur vanskeligt at angive, hvilke intentioner jeg har for 
arbejdet, idet det er en meget bunden opgave. Udvalget afgør sager efter givne regler, og 
af gørelserne skal være i overensstemmelse med praksis på området. Derved vil lige artede 
tilfælde blive behandlet ens. Denne opgave vil jeg tage alvorligt, hvor hensynet til golfsporten 
altid vil vægte meget.
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som en del af en virksomheds hverdag, håber jeg bestemt at kunne bidrage konstruktivt til den 
samlede bestyrelses arbejde.

BILAG 4 
CV LARS URUP

E-mail: lu@advokaturup.dk

Uddannelse: Cand.jur. fra Københavns Universitet og advokat

Erhverv: Selvstændig advokat siden 1990

Kvalifikationer:  Har indtil 2017 været DGU dommer i en længere årrække, og i en årrække medlem af Amatør- 

 og Ordensudvalget. De sidste 3 år som formand.

Tillidshverv:                    Deltager i kollegialt arbejde og bestyrelsesarbejde samt beneficeret advokat.

Mine intentioner:   Ved genvalg til A&O er det i sagens natur vanskeligt at angive, hvilke intentioner jeg har for 
arbejdet, idet det er en meget bunden opgave. Udvalget afgør sager efter givne regler, og 
af gørelserne skal være i overensstemmelse med praksis på området. Derved vil lige artede 
tilfælde blive behandlet ens. Denne opgave vil jeg tage alvorligt, hvor hensynet til golfsporten 
altid vil vægte meget.
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BILAG 5 
CV SIGNE JUSTESEN

Uddannelse:  Uddannet jurist

Erhverv:  • 2011 – 2013 Udstationeret som ’Særlig Anklager’ i Kosovo

  • 1996 – 2006 Politimester i Ringsted

  •  1979 – 1996 Diverse funktioner under justitsministeriets område: Anklager, forsker, kontorchef, 
dommer, vicepolitimester, underviser i strafferet, sagsbehandling og forvaltningsret

Tillidshverv:  •  2017 – Formand for den europæiske lovkomite i Soroptimist International (Verdensomspæn-
dende NGO, der arbejder for kvinders rettigheder)

  • 2016 – Næstformand Asserbo Golf Club

  • 2014 – 16 Vicepræsident i den danske afdeling af Soroptimist International

  •  2006 – 09 Formand for det nyoprettede disciplinærudvalg i DHF, som træffer disciplinærafgø-
relser i håndboldens eliterækker 

  • Udpeget voldgiftsdommer under Europæisk Handball Federation

  •  International vicepræsident i International Police Association (verdensomspændende ven-
skabsorganisation for politi og anklagere)

  • 2001 – 2009 Præsident for den danske afdeling af International Police Association

Øvrigt:   Bestyrelsesposter i idrætsforeninger (håndbold), serviceorganisationer og en international un-
dervisningsinstitution

Mine intentioner:   Jeg har tidligere brugt mange professionelle år på at skrive domme, besvare klagesager og 
afgøre tvister og disciplinærsager. Jeg vil gerne fortsat gøre nytte i golfsporten og bidrage til et 
gennemsigtigt og tillidsvækkende ordenssystem.
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