
 
 

 
 

4.   oktober  
 

Referat   fra   bestyrelsesmøde   afholdt   i  
Dansk   Golf   Union,   Brøndby   Stadion   20,   2605   Brøndby  

Fredag   den   4.   oktober   2019   kl.   14.00   -   17.00  
 

  
Til   stede:  Lars   Broch   Christensen   LBC  

Søren   Casparij  SCA  
Uffe   Steffensen    UST  
Karin   Thøgersen   KTH  
Helle   Berit   Kristensen HBK  
Lotte   Burchard LBU  
Rikke   Haurvig,   Turnerings-   og   Udviklingskonsulent RHA  
Morten   Backhausen,   direktør   MOB  
Christina   Dalsgaard,   referent  CDA   
 

Afbud: Johnny   Twile  
 
 

RHA   deltog   i   mødet   fra   kl.   14.00   og   gav   en   update   på   den   nye   juniorturnerings-  
struktur   samt   juniorområdet.  
 
Der   er   gennemført   klubudviklingsforløb   på   juniorområdet   i   10   klubber.   Målet   var   150  
børn   på   opstartsholdene   i   aldersgrupperne   3-12   år.   Pr.   30.   september   var   158   børn  
med.   
 
En   læring   var,   at   en   klub   oplevede   at   få   børn   med   på   et   opstartshold,   hvor   børnene  
ikke   havde   golfspillende   forældre.   Det   var   klassekammerater,   som   havde   inviteret  
dem   med.   Fortællingen   og   den   barnlige   tilgang   er   det   vigtigste.   “Tigeren   er   efter   dig   -  
løb   alt   hvad   du   kan”   virker   bedre   end   blot   “løb   alt   hvad   du   kan”.   
 
Sjov   Sommergolf  
85   klubber   deltog   i   Sjov   Sommergolf   og   115   børn   og   unge   blev   indmeldt.   85%   er   med  
igen   til   næste   år.   Stor   tilfredshed   med   materialer.   Klubberne   vil   gerne   have,   at   DGU  
ikke   laver   om   på   konceptet,   oplyses   det   af   klubberne   i   den   efterfølgende   tilfredsheds-  
undersøgelse.   
 
Ny   aktivitets-   og   turneringsstruktur   for   børn   og   unge  
Der   indføres   en   ny   aktivitets-   og   turneringsstruktur   for   børn   og   unge.   Kun   15,5%   af  
de   danske   juniorer   deltager   i   turneringer   i   dag.   80%   af   de   juniorer   som   stopper   med  
golf   har   over   hcp.   36.   Størstedelen   af   turneringerne   på   distrikts-   og   landsniveau  
henvender   sig   til   hcp.-gruppen   <18   og   82%   af   de   danske   juniorer   ønsker   sig   flere  
turneringer   og   mere   spil   på   bane,   hvis   de   skal   fortsætte.   
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Der   er   nedsat   en   arbejdsgruppe   med   deltagere   fra   distrikterne,   bestyrelsen   i   DGU   og  
sekretariatet,   som   har   kigget   på   strukturen.   Der   indføres   Jungletræf,   Super6,   D-tour,  
Makker   Cup,   Juniorholdturneringen,   Danmarksturnering   for   ungdom   m.v.   
 
Juniordistrikterne   nedlægges   som   selvstændige   juridiske   enheder,   og   DGU   overtager  
arbejdet   med   at   opkræve   kontingenter   en   gang   om   året.   Vi   besluttede,   at   alle   klubber  
skal   betale   distriktskontingent,   også   selvom   man   ikke   har   deltagende   hold.   Beløbet  
går   til   D-tour   og   Makker   Cup.   

 
O.  Godkendelse   af   dagsorden   og   referater   (bilag   O.1.a,   bilag   O.1.b)  

Bestyrelsen   skal   godkende   den   fremsendte   dagsorden.   Referatet   fra   bestyrelses-  
mødet   den   25.   august   2019   samt   fra   strategimødet   den   26.   august   2019   skal  
godkendes   og   underskrives.  

 
Afgørelse  

Dagsordenen   blev   godkendt.   Referaterne   blev   ligeledes   godkendt   og   underskrevet.  
 
A.  Beslutningssager  
A.1 Forecast   pr.   9.   september   2019   (bilag   A.1.a,   A.1.b,   A.1.c)  

Bestyrelsen   skal   drøfte   forecast   pr.   9.   september   2019   med   udgangspunkt   i   bilagene.  
  
Forecastet   udviser   et   underskud   på   t.kr.   449   mod   et   budgetteret   underskud   på   t.kr.  
345,   dvs.   et   underskud   ca.   t.kr.   100   større   end   forventet.   Den   væsentlige   forringelse  
siden   forecast   af   9.   august   skyldes   dels   feriepengehensættelse   med   knap   t.kr.   500   i  
henhold   til   ny   ferielov,   og   dels   på   udviklingsområdet,   hvor   DIF   initiativstøtte  
periodiseres   i   2019   og   2020   samt   at   provision   fra   Players   First   i   udlandet   nedsættes.   

 
Afgørelse  

Klubberne   orienteres   i   KlubNyt   om   feriepengehensættelse   i   henhold   til   ny   ferielov.   
 

  Forecast   blev   taget   til   efterretning.  
 
A.2 Budget   for   2020   og   overslag   2021,   første   udkast   (bilag   A.2.a,   A.2.b,   A.2.c,   A.2.d)  

Bestyrelsen   skal   med   udgangspunkt   i   ovenstående   bilag   drøfte   budget   for   2020   samt   
overslag   2021.  
 
Bilagene   udgør   det   foreløbige   budget,   og   budgettet   skal   endelig   godkendes   på   
bestyrelsesmødet   den   18.   november.   
 
Det   foreløbige   budgetarbejde   har   primært   været   koncentreret   om   2020,   og   som   det   
kan   ses   i   det   foreløbige   overslag   af   2021,   vil   egenkapitalen   med   de   nuværende   
planer   komme   under   kr.   8   millioner,   hvorfor   det   frem   mod   novembermødet   er   
nødvendigt   at   justere   2021,   så   det   ikke   bliver   tilfældet.   
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Afgørelse  

Datawarehouse   implementeres   i   2021,   derfor   er   omkostningen   højere   her   end   i   2020.  
 
Bestyrelsen   besluttede   at   fastholde   medlemstallet   uændret   på   149.000   samt   
fortsætte   med   samme   kontingentstigning   på   kr.   3,-   for   fuldtidsmedlemskab   i   budget   
for   2020.   
 
EM   i   2021   indarbejdes   i   overslag   2021   og   godkendes   endeligt   på   bestyrelsesmødet   i   
november   2019.   
 
Budget   for   2020   og   overslag   2021   blev   taget   til   efterretning   med   ovenstående  
kommentarer.  

 
A.3 Regionalmøder,   herunder   dagsorden   (bilag   A.3.a)  

Med   udgangspunkt   i   bilag   A.3.a   skal   bestyrelsen   drøfte   de   kommende   regionalmøder  
samt   dagsordenen   til   disse.  

 
Afgørelse  

Vi   drøftede   muligheden   for   at   få   drift   af   restauranter   på   som   emne   på   regional-   
møderne.   Asnæs   og   Vangstrup,   videncenter   for   hospitality,   kontaktes   for   at   drøfte   et  
evt.   samarbejde.   

 
Fleksible   medlemskaber   skal   tilføjes   dagsordenen.  

 
Dagsordenen   blev   taget   til   efterretning.   

 
A.4 Udkast   til   årshjul   for   2020   (bilag   A.4.a)  

Med   udgangspunkt   i   bilag   A.4.a   skal   bestyrelsen   drøfte   udkastet   til   årshjul   for   2020.  
 
Afgørelse  

Forecast   i   juni   rettes   til   “maj   2020”.   Herefter   blev   årshjulet   for   2020   godkendt.  
 
B.  Orienteringssager   (ingen   bilag)  
B.1 Formandsgolf  

Formanden   orienterer   fra   det   netop   afholdte   formandsgolf   i   Roskilde   Golf   Klub   den   
15.   september   2019.  
 

Afgørelse  
Ca.   25   deltagere   var   mødt   op   til   formandsgolf   i   Roskilde   Golf   Klub.   DGU   understøtter   
arrangementet,   men   det   er   klubberne   selv,   som   skal   ønske,   at   det   fortsætter.  
Holstebro   er   vært   i   2020.   
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C.  Eventuelt  
DM   i   paragolf   blev   lagt   samtidig   med,   at   der   var   oprykningsspil.   Nogle   af   paragolferne   
spiller   i   klubberne   og   deltager   også   i   oprykningsspillet.   For   scleroseramte   vil   en   
9-huls   turnering   være   bedre.   

 
 

Christina   Dalsgaard  
Referent  
 
 
 
Godkendt   på   bestyrelsesmødet   den    ___________________________   
 
 

_______________________ ___________________________  
Lars   Broch   Christensen                                               Søren   Casparij   
Formand                                                                      Bestyrelsesmedlem  
 
   
_______________________ ___________________________ 
Uffe   Steffensen Helle   Berit   Kristensen  
Bestyrelsesmedlem                                                     Bestyrelsesmedlem  
  
 
_______________________  ___________________________  
Karin   Thøgersen                                                          Lotte   Burchard  
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem   
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