
 
 

 
 

23.   april   2018  
 

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

Mandag   den   23.   april   kl.   16.00   -   20.00  
 

  
Til   stede:  Jim   Staffensen   JST  

             Lars   Broch   Christensen  LBC  
Tuula   Undall TUN  
Søren   Casparij  SCA  
Uffe   Steffensen   UST  
Karin   Thøgersen   KTH  
Helle   Berit   Kristensen  HBK  
Rikke   Haurvig,   turnerings-   og   udviklingskonsulent RHA  
Jonas   Meyer,   udviklings-   og   turneringschef JMJ  
Morten   Backhausen,   direktør   MOB  
Christina   Dalsgaard,   referent               CDA   

 
RHA   og   JMJ   deltog   i   mødet   fra   kl.   16.00   og   gav   en   kort   status   på   juniorområdet.  
Siden   2006   er   antallet   af   juniorer   faldet.   Øge   rekrutteringen   af   golfspilleren   i  
aldersgruppen   0-18   og   +60   år,   er   et   af   de   strategiske   spor   i   den   aftale,   som   er  
indgået    med   DIF.   Det   er   derfor   et   indsatsområde   i   de   kommende   år.   Målet   er   8.075  
juniorer   i   2021.   Opgaverne   er   blevet   omprioriteret   samtidig   med,   at   der   er   tilført  
ressourcer   i   DGU.   På   regionalmøder,   repræsentantskabsmødet   og   på   distrikts-  
møderne   er   emnet   blevet   italesat.   I   øjeblikket   reddes   det   samlede   medlemstal   af   de  
fysisk   aktive   over   70   år.   
I   bestræbelserne   på   at   få   flere   juniorer   er   fastholdelse   et   vigtigt   parameter.   Det   er  
typisk   dem   med   et   højt   handicap,   og   dem   som   ikke   bliver   integreret   i   klubben,   som  
melder   sig   ud.   Hvis   ikke   det   er   sjovt,   så   melder   de   unge   sig   ud,   og   60%   melder   sig   ud  
inden   for   de   første   2   år.   
Der   er   fokus   på   en   ny   turneringsstruktur   for   juniorerne.   I   øjeblikket   er   den  
uoverskuelig   og   svær   tilgængelig.   Samtidig   rammes   målgrupperne   ikke.   I   forhold   til  
elitegolf   har   DGU   en   rigtig   god   struktur,   men   der   er   behov   for   at   tilgodese   andre  
målgrupper   end   eliten.   Det   viste   sig,   at   det   kun   var   15%   af   juniorerne   som   deltog   i  
distrikts-,   rangliste-   og   DGU-turneringer.   
Der   er   nedsat   en   projektgruppe   bestående   af   HBK,   sekretariatet   og   distrikterne,   som  
har   talt   om   turneringsstrukturen.   Alle   juniorer   skal   have   tilbud   om   at   deltage   enten   i  
holdturneringer   eller   makker-   og   individuelle-turneringer.   
Et   andet   vigtigt   parameter   er   RUS-miljøerne   (Relationer,   Udvikling   og   Sjov),   hvor   der  
er   fokus   på   det   sociale   set-up   i   klubben.   Opmærksomhed,   opfølgning   og   nærvær   er  
det   vigtigste   for   fastholdelse.  
Det   tredje   parameter   er   træningen,   hvor   samarbejdet   med   PGA   er   vigtigt.  
Juniortrænere   og   koncept   skal   evalueres,   så   vi   kan   se,   hvor   mange   koncepter   der  
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virker.   Kommunikation   er   endnu   et   parameter,   hvor   vidensdeling   og   brugen   af   sociale  
medier   er   essentiel.   
Rekruttering   af   juniorer   er   ligeledes   vigtigt,   og   her   er   der   fokus   på   juniorugen.   Det   er  
bedre,   at   klubberne   afholder   to   dage   af   høj   kvalitet   end   fem   middelmådige   dage   i  
juniorugen,   som   ligger   i   uge   32.   Juniorugen   i   2018   har   på   nuværende   tidspunkt   40  
klubber   tilmeldt,   og   målet   er   70   deltagende   klubber.   
Af   andre   initiativer   kan   nævnes   “Generationsdag   -   Shipco   Master",   Golf   i   skolen,  
vidensdeling   og   golf.dk.   
 
Slutteligt   havde   vi   en   drøftelse   af   trænerens   rolle   ude   i   klubberne   nu   og   i   fremtiden.  

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

Bestyrelsen   skal   godkende   den   fremsendte   dagsorden   og   referater   samt   underskrive  
referaterne   fra   bestyrelsesmøderne   den   16.   og   17.   marts.   

  
Afgørelse  

Dagsordenen   og   referaterne   blev   godkendt,   desuden   blev   referaterne   underskrevet.   
 
A.  Beslutningssager  
A.1 Revision   af   DGU’s   forretningsorden   2018   (bilag   A.1.a)  

Den   fremsendte   forretningsorden   for   2018   skal   drøftes   og   godkendes.  
 
Afgørelse  

Med   enkelte   justeringer   blev   forretningsordenen   godkendt   og   underskrevet.  
 
A.2 Evaluering   af   tema-   og   repræsentantskabsmødet   2018   (bilag   A.2.a,   A.2.b,   A.2.c,   

A.2.d)  
Med   udgangspunkt   i   bilag   A.2.a   til   A.2.d   skal   bestyrelsen   drøfte   klubbernes  
evaluering   af   henholdsvis   tema-   og   repræsentantskabsmødet   for   2018.  
 
Evalueringen   viser,   at   temamødet   får   8,05   i   tilfredshed   og   65   %   i   Net   Promotor   Score  
og   repræsentantskabsmødet   får   8,28   i   tilfredshed   og   33   %   i   Net   Promotor   Score.  
 

Afgørelse  
Med   afsæt   i   den   gennemførte   evaluering   drøftedes   afviklingen   af   såvel   tema-   
som   repræsentantskabsmødet   herunder   varetagelsen   af   dirigentrollen   samt   
omfanget   af    A&O´s   mundtlige   beretning   under   eventuelt.   

 
Vi   besluttede,   at   Comwell   Korsør   ikke   vælges   fremadrettet.   I   2019   vælges   Comwell   
Kolding   og   nyt   konferencested   findes   for   2020.   

 
I   øvrigt   blev   bestyrelsen   opfordret   til   at   sende   forslag   til   emner   til   både   temamødet   i  
2019   og   til   dette   års   regionalmøder.  

.   
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A.3 Nuværende   og   fremtidige   medlemskaber   i   de   danske   golfklubber   (ingen   bilag)  
På   repræsentantskabsmødet   den   17.   marts   2018   nævnte   formanden   bl.a.,   i   sin   
mundtlige   beretning,   at   bestyrelsen   i   det   kommende   år   vil   se   nærmere   på   det   
eksisterende   regelsæt   for   fleksible   medlemmer,   så   det   bliver   tilpasset   både   de   
nuværende   og   fremtidige   medlemskaber   i   de   danske   golfklubber.   
 
På   baggrund   af   dette   skal   bestyrelsen   drøfte   og   beslutte   det   videre   arbejde.   

 
Afgørelse  

Bestyrelsen   kunne   konstatere,   at   der   i   forbindelse   med   de   af   Silkeborg   Ry   Golfklub   
fremsatte   forslag   (og   bestyrelsens   ændringsforslag)   stort   set   ikke   var   nogen   debat,   
og   som   følge   deraf   heller   ikke   nogen   retningsgivende   kommentarer   fra   
repræsentantskabet.   
Overfor   dette   står   fortsat,   at   regelsættet   tilsyneladende   er   svært   at   administrere   
ikke   mindst   i   forbindelse   med   klubbernes   mangeartede   rekrutteringskampagner   og  
og   deraf   afledte   medlemskategorier.  
Et   skridt   i   retningen   af   at   skærpe   klubbernes   opmærksomhed   omkring   reglerne   for  
udstedelse   af   DGU   kort   kunne   være,   at   klubbens   bestyrelse   ved   brug   af   en   DGU   
udarbejdet   skabelon   fremover   skal   indsende   en   liste   over   klubbens   medlems-  
kategorier   med   oplysning   om,   hvorvidt    der   er   tale   om   et   fuldgyldigt   eller   fleksibelt   
medlemskab.   Det   bør   overvejes   at   nævne   dette   på   efterårets   regionalmøder.   
 
Vi   fortsætter   drøftelserne.  

 
A.4 DIF’s   årsmøde   2018   (ingen   bilag)  

Bestyrelsen   skal   drøfte   DIF’s   årsmøde,   som   afholdes   den   5.   maj   2018.  
  
Afgørelse  

Formanden   gennemgik   kort   dagsordenen   til   DIF’s   årsmøde   den   5.   maj   2018,   som   
blev   taget   til   efterretning.  
 
JST,   LBC   og   MOB   deltager   i   årsmødet.  
 

A.5 Aktiviteter   og   bestyrelsens   deltagelse   ved   Made   in   Denmark   (bilag   A.5.a)  
Bestyrelsen   skal   orienteres   om   planlagte   aktiviteter   ved   Made   in   Denmark.   Der   skal   
endvidere   tages   beslutning   om   bestyrelsens   deltagelse.  

 
Afgørelse  

Bestyrelsen   tog   aktiviteterne   -   der   ikke   medfører   opgaver   for   bestyrelsen   -   til   
efterretning.   

 
B.  Orienteringssager  
B.1. Ansøgning   til   DIF’s   initiativpulje:   udvikling   af   turneringsstrukturen   i   juniorgolf  

(bilag   B.1.a)  
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I   forbindelse   med   DIF’s   nye   støttestruktur   er   der   mulighed   for,   at   alle   specialforbund  
kan   søge   om   støtte   til   nye   initiativer.   Puljen   er   på   i   alt   kr.   9   millioner.   DGU’s  
sekretariat   har   haft   dialog   med   DIF’s   udviklingsafdeling   om,   hvilke   af   DGU’s   nye  
initiativer,   det   vil   være   bedst   at   ansøge   om   støtte   til.   Der   har   været   konkret   dialog   om  
DGU’s   nye   database,   de   nye   golfregler,   gaveæsken,   typologier   i   golfklubberne   og  
turneringsstrukturen   i   juniorgolf.   Her   blev   det   klart,   at   turneringsstrukturen   i   juniorgolf  
bedst   matchede   kriterierne   for   initiativpuljen.   Vi   har   nu   søgt   initiativpuljen,   og  
ansøgningen   kan   ses   i   bilag   B.1.a.   
 

Afgørelse  
Ansøgningen   blev   taget   til   efterretning.  

 
B.2.  Økonomi   (ingen   bilag)  

Direktøren   giver   status   på   økonomien.   
 
Afgørelse  

DGU   Erhverv   har   udfordringer   med   at   opnå   de   budgetterede   annoncepriser   og   
sponsorindtægter.   Samlet   set   er   forecast   t.kr.   400   dårligere   end   budgetteret.   
DGUE   A/S`s   bestyrelse   drøfter   situationen   den   31.   maj   umiddelbart   forud  
for   bestyrelsens   strategiseminar.  

 
C.  Eventuelt  

Formanden   orienterede   om,   at   Kolding   GK   har   taget   initiativ   til   at   afholde   en  
golfturnering   for   formændene   i   de   danske   golfklubber.   Aktiviteten   drives   af   klubberne  
selv,   og   der   bliver   samtidig   lejlighed   til   at   netværke.   Det   undersøges,   om   det   er   muligt  
for   den   øvrige   DGU   bestyrelse   at   deltage.   
 
MOB   har   været   til   FPG’s   generalforsamling.   

 
Christina   Dalsgaard   
Referent   
 
Godkendt   på   bestyrelsesmødet   den    ___________________________   
 
  
_______________________ ___________________________  
Jim   Staffensen  Lars   Broch   Christensen  
Formand                                                                      Bestyrelsesmedlem  
 
   
_______________________ ___________________________  
Søren   Casparij Uffe   Steffensen  
Bestyrelsesmedlem                                                     Bestyrelsesmedlem  
  
 

 
4  



 
 

 
 

 
 
_______________________ ___________________________  
Karin   Thøgersen                                                          Helle   Berit   Kristensen  
Bestyrelsesmedlem                                                     Bestyrelsesmedlem   

 
_______________________   
Tuula   Undall   
Bestyrelsesmedlem  
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