
 
 

 

27.04.20  
 

Referat   fra   bestyrelsesmøde   som   afholdes   som   Hangouts   Meeting  
Tirsdag   den   21.   april   2020   kl.   17.00   til   18.00 

 
  
Til   stede:  Lars   Broch   Christensen  LBC  

             Uffe   Steffensen   UST  
Søren   Casparij  SCA  
Karin   Thøgersen   KTH  
Helle   Berit   Kristensen,   afbud  HBK  
Johnny   Twile JTW  
Lotte   Burchard LBU  
Morten   Backhausen,   direktør,   referent               MOB  
Jonas   Meyer   Jensen,   Udviklings-   og   turneringschef JMJ  
   

 
  
A.  Beslutningssager  
A.1 Forecast   pr.   14.   april   2020   (bilag   vedlagt)  

Bestyrelsen   skal   drøfte   forecast   pr.   14.   april   2020  
 

Forecastet   udviser   et   underskud   på   t.kr.   984   mod   et   budgetteret   underskud   på   t.kr.   
707,   dvs.   et   underskud   på   t.kr.   277   større   end   forventet.   Forecastet   er   væsentligt   påvirket   af  
situationen   omkring   coronavirus.   På   indtægtssiden   er   der   nedjusteret   med   3.000   golfspillere  
i   forhold   til   kontingentet,   ligesom   den   forventede   kontingentstigning   er   taget   ud.   Herudover  
er   DGU   Erhvervs   forventede   overskud   ca.   1   mio.   kr.   lavere   og   finansielle   poster   godt   700  
t.kr.   lavere   end   budgetteret.   På   omkostningssiden   er   der   på   stort   set   alle   områder   indført  
besparelser,   således   forecastet   er   nogenlunde   tæt   på   budget.   For   alle   områder   er   der  
indregnet   lønkompensation   for   de   hjemsendte   medarbejdere.   
 

Afgørelse  
Dansk   Golf   nr.   2   &   3   slås   sammen   til   et   magasin.  
DGU   trækker   den   planlagte   kontingentstigning   tilbage   på   det   kommende  
repræsentantskabsmøde.  
 
Der   er   fortsat   stor   usikkerhed   omkring   DGU’s   økonomi.   Negative   elementer   kan   være  
faldende   antal   golfspillere   og   klubber,   der   ikke   kan   betale   kontingent   til   DGU.   Det   kan   være  
en   fortsat   forværring   af   DGU   Erhvervs   økonomi   samt   yderligere   faldende   værdipapirer.  
Ligeledes   gør   MOB   opmærksom   på,   at   det   først   er   i   oktober,   at   Erhvervsstyrelsen   tager  
endeligt   stilling   til   om   DGU   er   berettiget   til   de   forventede   ca.   720.000   i   lønkompensation(ved  
fuld   ansøgning   frem   til   8.   juni).  
 
Det   vil   påvirke   DGU’s   økonomi   positivt   hvis   antal   golfspillere   stiger   -   fx   grundet   den  
nuværende   begrænsning   af   andre   aktiviteter   i   Danmark   og   manglende   mulighed   for  
udlandsrejser.   Ligeledes   kan   værdipapirer   udvikle   sig   positivt   og   DGU   Erhverv   kan   få   tildelt  
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et   endnu   ukendt   beløb   i   mediestøtte(hjælpepakke),   grundet   markant   lavere   omsætning   end  
i   2019.   Endeligt   vil   aflyste   aktiviteter   på   fx   landsholdsområdet   give   DGU   store   besparelser.  
 
Det   er   aftalt,   at   DGU’s   økonomi   følges   tæt   og   at   FU   samles   til   økonomidrøftelse   månedligt.  
 
Der   gøres   opmærksom   på,   at   mulighederne   for   lønkompensation   er   forlænget   indtil   8.   juli  
og   at   ordningen   er   fleksibel,   således   at   medarbejdere   kan   tilbagekaldes   for   en   kort   periode  
og   så   hjemsendes   igen.   Det   er   vigtigt   hele   tiden   at   have   flere   end   30%   hjemsendte   for   at  
være   berettiget   til   lønkompensation.   
 
Forecastet   er   taget   til   efterretning.  
 
 

B.  Orienteringssager  
MOB:   Det   Svenske   Golfforbund   har   haft   store   IT   problemer   i   forbindelse   med   udregning   af  
handicaps   i   det   nye   WHS.   Det   har   lige   nu   betydet,   at   systemet   er   lukket   ned   og   at   der   ikke  
kan   foretages   opdatering   af   handicaps   i   foreløbigt   10   dage.   Det   er   udveksling   af   data  
mellem   GIT   (SGF)   og   Golfbox,   der   er   gået   galt.   

  
C.  Eventuelt  

Det   aftales,   at   der   sendes   en   meddelelse   til   formænd,   info-mails   og   Klubnyt,   der   fortæller,   at  
DGU   ikke   har   til   hensigt   at   foretage   en   kontingentstigning   på   det   kommende  
repræsentantskabsmøde   og   herunder   om   de   omstillinger   som   DGU   har   måtte   foretage   i  
forbindelse   med   coronakrisen   bla.   hjemsendelse   af   medarbejdere.  
 
Det   aftales,   at   der   sendes   en   meddelelse   til   formænd,   info-mails   og   Klubnyt   med   besked  
om,   at   DGU   har   til   hensigt   at   gennemføre   repræsentantskabsmødet   d.   20.   juni,   såfremt  
forsamlingsforbuddet   tillader   det.   
 

 
Morten   Backhausen   
Referent  
 
 
 
Godkendt   på   bestyrelsesmødet   den    ___________________________   

 
 
 

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

 
 
___________________________   
Lotte   Burchard  
Bestyrelsesmedlem   

 
3  


