
 
 

 
 

24. september 2018 
 

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

Mandag den 24. september kl. 16.00 - 20.00 
 

  
Til stede: Jim Staffensen  JST 

            Tuula Undall TUN 
Søren Casparij SCA 
Uffe Steffensen  UST 
Karin Thøgersen  KTH 
Helle Berit Kristensen HBK 
Jonas Meyer Jensen, udviklings- og turneringschef JMJ 
Morten Backhausen, direktør  MOB 
Christina Dalsgaard, referent             CDA  
 

Afbud: Lars Broch Christensen LBC 
 
 

JMJ deltog i bestyrelsesmødet fra kl. 16.00, og JMJ gav en status på udvikling- og 
kursusområdet. 

 
Den gode begyndelse 
Der er 105 klubber som benytter Golfspilleren i Centrum, og 150 klubber som benytter 
begyndermodulet. I den gode begyndelse er der fokus på feedback fra begynderne. DGU 
har gennemført 30 klubbesøg i år i de klubber med størst frafald eller, hvor feedbacken er 
dårligst. Ambassadørscoren ligger på 64% for begynderne og er steget fra 46%. 
Ambassadørscoren for de begyndere, der har været medlemmer i 2 år, ligger 
ambassadørscoren på 48%. Integration i klubben er væsentlig i år 2. Integrationen bor ikke 
i begynderudvalget, så der skal fokus på, hvem i klubben, der tager over efter 
begynderudvalget. Mentorordninger virker også godt, dog ophører mentorordninger ofte, 
når de nye medlemmer stopper i regi af begynderudvalget, og så begynder frafaldet. 
 
Golfspilleren i Centrum (GiC) 
Der er feedback i GiC fra 29.000 medlemmer, 26.000 gæster, 4.300 nye golfspillere, 1.600 
udmeldte og 2.000 frivillige, som har opgivet deres mailadresse og gerne vil yde et stykke  
frivilligt arbejde. På landsplan er svarprocenten på 39% i det første år, og nu er den faldet til 
32%. Klubberne kan selv vælge, hvor ofte de vil sende spørgsmål ud. DGU hjælper via 
Facebook-grupper, klubbesøg og via kontaktpersonen i klubberne til at få brugt data. 
Danmarks Idrætsforbund (DIF) har tilbudt GiC til andre specialforbund i Idrættens Hus. 
DGU får ikke penge fra de andre forbund, idet DIF har været med til at finansiere 
udviklingen af GiC. 
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Startpakker 
JMJ viste DGU’s nye webshop, som endnu ikke er åben. Der er pt. 43 klubber med. Web- 
shoppen åbnes i midten af november med en julekampagne, hvor der forventes deltagelse  
af 52 klubber. Klubben bestemmer selv, hvad der skal ligge i deres gaveæske. Klubben skal  
indsende logo, lave indløsningsaftale og sende tekst til DGU for, at klubben kan blive 
oprettet.  
 
Golfens Dag 
Der var 155 deltagende klubber, 6.400 gæster og 2.700 blev medlemmer. Af de 155 
klubber som deltog har ca. 50 af dem ikke skrevet på deres egen hjemmeside, at de 
afholder Golfens Dag. Der er sammenhæng mellem indsats og resultat. Til Spil med dagen 
i sommerferien var der 47 deltagende klubber, 900 gæster og 350 blev medlemmer.  
 
Golf Gavner 
Ligger fremover i udviklingsområdet. Målet er, at 20 klubber tilbyder golf og diabetes i 2019.  
 
Spil med kampagner 
Det er kampagner, som har fokus på at hjælpe med de udfordringer, som klubberne har. 
Første kampagne havde fokus på flow på banen. DGU har udarbejdet materialerne, som 
også kan genbruges til de næste kampagner. 
 
Kursusområdet 
Kursusområdet er en stabsfunktion for de øvrige områder i DGU. Der afholdes flere kurser 
lokalt og på hverdage, og det har givet flere kursister. Der er en generelt stigende 
tilfredshed med kurserne. 
 
Juniorugen 
Mere end 80 klubber tilmeldt i 2018, hvilket er en stigning på ca. 30 klubber fra 2017. 
Klubberne fik materialer og goodiebags til børnene. Indholdet i 2019 bliver det samme, men 
valgfri dag og længde på arrangementet.  
 
Juniorudvikling 
Der arbejdes på den nye turneringsstruktur. Klubberne tilbydes juniorugen, klubbesøg, 
juniorkonsulenter og juniortrænere, og vi ved, hvad der virker, men ikke hvordan vi får det til 
at ske ude i klubberne.  
 
Fælles udfordringer  
Evnen til at få prioriteret rigtigt og få eksekveret er udfordringen for de fleste klubber.  

 
O. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag O.1.a) 

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden og referat samt underskrive 
referatet fra bestyrelsesmødet 20. august 2018.  

 
Afgørelse 

Dagsordenen blev godkendt og referatet underskrevet. 
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A. Beslutningssager 
A.1 Forecast pr. 7. september 2018 (bilag A.1.a, A.1.b, A.1.c) 

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 7. september 2018.  
 

Forecastet udviser p.t. et underskud på t.kr. 1.158 mod budgetteret t.kr. 1.133. Afvigelserne 
skyldes fortsat et lavere antal golfspillere, lavere indtægter fra DGUE A/S samt lavere 
indtægter fra finansielle poster. På omkostningssiden er der lavere omkostninger under 
administration på grund af senere ibrugtagning af ny database end oprindelig budgetteret.  

 
Afgørelse 

Forecast blev taget til efterretning. 
 
A.2 1. udkast til budget 2019 og overslag 2020 (bilag A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d) 

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til 1. udkast til budgettet for 2019 og overslag  
2020. 
 
Første udkast til budget 2019 udviser et underskud på t.kr. 881 mod det på repræsen- 
tantskabsmødet oplyste underskud på t.kr. 810. 2020 viser et underskud på t.kr. 264 mod et 
planlagt underskud på t.kr. 567 i vores oprindelige 4-års plan. De gennemførte beslutninger 
på personalesiden og heraf afledte konsekvenser for Dansk Golf er årsagen til at 4-års 
planen kan overholdes. I budget 2019 er der planlagt 3 printede versioner af Dansk Golf og 
3 online versioner. I budget 2020 er der planlagt 6 online versioner af Dansk Golf. I 
kontingentindtægterne er der lagt en forudsætning ind om, at de nuværende 149.000 
golfspillere fastholdes. Bestyrelsen skal drøfte, om dette er den korrekte budget- 
forudsætning efter årets fald på ca. 2.000 golfspillere.  
 

Afgørelse 
Vi besluttede, at budgettere med 149.000 golfspillere i 2019 og overslagsår 2020. 
 
1. udkast til budget 2019 og overslagsår 2020 blev godkendt som grundlag for 
udarbejdelsen af det endelige forslag, der skal behandles på novembermødet. 
 

A.3 Er frikontingenter fuldtidsmedlemskaber eller skal de betragtes som  
fleksmedlemskaber?  (ingen bilag)  

Indstilling 

Ref: LSM 

Emne Frikontingenter – fleksmedlemskab eller fuldtidsmedlemskab 

Baggrund Et medlem i Odense Golfklub har anført, at et frikontingent må 
opfattes som en rabat, hvorfor modtageren af frikontingentet 
skal modtage et DGU-kort med anmærkning F. Klubbens 
bestyrelse har nu bedt om en vurdering af, hvordan DGU’s 
regler for fuldgyldigt medlemskab/fleksmedlemskab skal 
forstås. 
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Kendsgerninger Reglerne for hhv. traditionelt DGU-kort og DGU-kort med 
anmærkning F er ifølge DGU’s pjece om medlemskab af DGU 
følgende (alene relevante uddrag er medtaget): 
  
TRADITIONELT DGU-KORT 
Som fuldgyldige medlemmer regnes juniorer, ungseniorer, 
seniorer, ægtepar med ægtefællemedlemskab, pensionister og 
studerende, såfremt de har uindskrænkede rettigheder til at 
spille på egen bane, og såfremt deres kontingent svarer til, 
hvad alle andre i samme medlemsgruppe og alderskategori 
betaler. 
Ved uindskrænkende rettigheder forstås, at klubben ikke må 
indføre tidsbegrænsninger eller spillebegrænsninger på 
baneanlægget eller give rabat på kontingentet. 
Fuldgyldige medlemmer har ret til at spille på hele golfanlægget 
i hele kalenderåret, uden nogen form for begrænsninger, dog 
med respekt for klubbens arrangementer. 
Rabat på kontingentet på et fuldgyldigt medlemskab giver 
alene ret til et DGU-kort med anmærkning F (digitalt 
registreret). 
  
DGU-KORT MED ANMÆRKNING F (F=FLEKSIBEL) 
Alle andre former for medlemskategorier, der ikke opfylder 
betingelserne for fuldgyldigt medlemskab, samt golfspillere i 
klubber, som for ni huller er kortere end 2.000 meter, modtager 
DGU-kort med anmærkning F (registreres digitalt), når de 
påkrævede spillemæssige færdigheder er opnået. 
Et fleksibelt medlemskab skal give adgang til golf enten ved 
adgang til puttinggreen, driving range, par 3-bane, 
indspilsfaciliteter eller golfbanerne. 
DGU-kort med anmærkning F giver ikke ret til at deltage i 
DGU-turneringer (både hold- og individuelle DGU-turneringer). 
Klubberne har retten til at afvise golfspillere med et DGU kort 
med anmærkning F. 

Vurdering  Frikontingenter benyttes i hele sportsverdenen, og det er kun  
 grundet DGU’s særlige regler for fleksmedlemskaber, at denne 
 problematik opstår. I andre idrætsforeninger, hvor man alene  
 har fuldgyldige medlemskaber til klubbens aktive medlemmer,  
 vil der ikke opstå en tilsvarende tvivl om, hvorvidt det er et  
 ”fuldgyldigt/almindeligt” medlemskab, modtageren er blevet  
 tildelt. 
 Et frikontingent vurderes ikke at være en rabat på et  
 medlemskab, men er derimod en honorering af modtageren for  
 et udført (frivilligt) arbejde eller en særlig bedrift for klubben  
 (æresmedlemmer). Honoreringen udgør værdien af det tildelte  
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 frikontingent. At et frikontingent er skattefrit for modtager er  
 uden betydning for, hvad et frikontingent skal klassificeres som. 
 Det er naturligvis op til den enkelte golfklub, om man ønsker at  
 give frikontingent i form af fuldgyldigt medlemskab eller  
 fleksmedlemskab, men et frikontingent er ikke ”automatisk” et  
 medlemskab med rabat og dermed et fleksmedlemskab. Med  
 mindre golfklubben bestemmer andet ved tildelingen af  
 frikontingentet, må det være udgangspunktet, at der er tale om  
 et fuldgyldigt medlemskab. 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen erklærer sig enig i, at 
frikontingenter til medlemmer og æresmedlemmer er en 
honorering af et frivilligt arbejde eller en særlig bedrift ydet til 
golfklubben, og at det tildelte frikontingent ikke kan betragtes 
som en rabat på et kontingent. Dermed er frikontingenter som 
udgangspunkt et fuldtidsmedlemskab. 

Aktivitet Odense Golfklub er orienteret om, at spørgsmålet vil blive 
drøftet af DGU’s bestyrelse. 

Bilag - 

 
Afgørelse 

Indstillingen blev godkendt.  
 
A.4 Forslag til dagsorden til regionalmøder 2018 (bilag A.4.a) 

        Med udgangspunkt i bilag A.4.a skal bestyrelsen drøfte dagsordenen til de kommende 
regionalmøder. Endelig dagsorden sendes efter klubbernes indsendte emner er modtaget. 
Bestyrelsens deltagelse drøftes. 

 
JST, LBC, MOB og JMJ deltager på alle møder. TUN og KTH deltager i Fredensborg. UST 
deltager i Vejen, SCA deltager i Horsens, HBK deltager i Hjørring og KTH deltager i 
Rønnede.  

 
Afgørelse 

Forslag til dagsordenen blev taget til efterretning. 
 

A.5 Evaluering af Made in Denmark 2018 (bilag A.5.a) 
Med udgangspunkt i bilag A.5.a skal bestyrelsen evaluere DGU’s deltagelse ved Made in  
Denmark i Silkeborg Ry Golfklub i 2018. 

 
Afgørelse 

Evalueringen blev taget til efterretning. 
 

A.6 Udkast til årshjul 2019 (bilag A.6.a) 
Bestyrelsen skal drøfte udkast til årshjulet for 2019 med udgangspunkt i bilag A.6.a. 
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Afgørelse 
Kommunikationsområdet tilføjes i marts. Herefter blev Årshjulet for 2019 godkendt.  

 
B. Orienteringssager 

SCA’s periode i DIF’s udviklingsudvalg er udløbet. KTH er blevet indstillet som kandidat til 
udvalget. 
 

C. Eventuelt 
Intet til eventuelt. 

 
 
Christina Dalsgaard  
Referent 
 
 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den  ___________________________  
 
 
 
 
_______________________ ___________________________  
Jim Staffensen Tuula Undall 
Formand                                                                    Bestyrelsesmedlem 
 
   
_______________________ ___________________________  
Søren Casparij Uffe Steffensen 
Bestyrelsesmedlem                                                   Bestyrelsesmedlem 
  
 
_______________________ ___________________________  
Karin Thøgersen                                                        Helle Berit Kristensen 
Bestyrelsesmedlem                                                   Bestyrelsesmedlem  
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