
 
 

 
 

25.   august  
Referat   fra   bestyrelsesmøde   afholdt   i  

Hedeland   Golfklub,   Stærkendevej   232A,   2640   Hedehusen e   
Søndag   den   25.   august   10.00   -   14.00  

 
  
Til   stede:  Lars   Broch   Christensen  LBC  

Søren   Casparij  SCA  
Uffe   Steffensen   UST  
Karin   Thøgersen   KTH  
Helle   Berit   Kristensen HBK  
Johnny   Twile JTW  
Lotte   Burchard LBU  
Morten   Backhausen,   direktør  MOB  
Christina   Dalsgaard,   referent                           CDA   

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

Bestyrelsen   skal   godkende   den   fremsendte   dagsorden.   Referatet   fra  
bestyrelsesmødet   den   17.   juni   2019   skal   godkendes   og   underskrives.  

 
Afgørelse   

Dagsordenen   blev   godkendt.   Referatet   fra   bestyrelsesmødet   den   17.   juni   2019   blev   
godkendt   og   underskrevet.  

 
A.  Beslutningssager  
A.1 Forecast   pr.   9.   august   2019   (bilag   A.1.a,   A.1.b,   A.1.c)  

Bestyrelsen   skal   drøfte   forecast   pr.   9.   august   2019   med   udgangspunkt   i   bilagene.  
Direktøren   giver   en   grundig   gennemgang   af   DGU   Erhvervs   forecast   pr.   9.   august  
2019.  
  
Forecastet   udviser   et   positivt   resultat   på   t.kr.   138   mod   et   budgetteret   negativt   resultat  
på   t.kr.   345,   hvilket   er   en   forbedring   på   t.kr.   483.   Det   skyldes   primært   større   indtægter  
end   forventet   på   de   finansielle   poster,   resultatet   i   DGU   Erhverv   samt   ekstraordinært  
tilskud   fra   DIF.   
 
Omkostninger   følger   samlet   set   budget.   Der   er   besparelser   på   bestyrelsen   og  
administrationen   samt   flere   omkostninger   under   kommunikation   til   Dansk   Golf.   
 
Alle   bemærkninger/kommentarer   er   samlet   i   et   dokument,   og   nyeste   kommentarer   er  
markeret   med   en   fed   skrifttype   i   den   aktuelle   måned.   

 
Afgørelse   

MOB   gav   en   gennemgang   af   forecast   for   både   DGU   Erhverv   og   DGU.   
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Der   er   igangsat   en   holdningsanalyse,   som   skal   give   svar   på,   hvad   befolkningen  
mener   om   golf   i   Danmark.   Udgifterne   til   analysen   er   med   i   forecastet.  
 
Indtægter   fra   Players   1.   st.   i   udlandet   kommer   til   at   blive   lavere   -   dette   er   endnu   ikke  
med   i   forecastet.  
 
De   nye   noter   er   rigtig   gode   og   giver   et   godt   overblik.  
 
Forecast   blev   godkendt.  
 

A.2 Indstilling   -   WHS   system   implementering   i   Danmark   (bilag   A.2.a,   A.2.b)  
Nedenstående   indstilling   har   været   behandlet   og   godkendt   pr.   e-mail   den   
6.   august   2019   for   den   del,   der   vedrører   dato   for   implementering   (bilag   A.2 . a) .   

 
Indstilling  

Ref:  OHA,   NIH,   MOB  

Emne  WHS   system   implementering   i   Danmark  

Baggrund  Ved   et   ekstraordinært   møde   i   EGA   i   Amsterdam   den   19.   juni   2019,  
stemte   DGU   med   samtlige   andre   EGA   lande   for,   at   EGA   indgår   en  
aftale   med   USGA/R&A   (WHA)   om   at   overgå   til   WHS   systemet.  
Efter   afstemningen   skal   hvert   land   rapportere   tilbage   til   EGA,   at   det  
nationale   forbund   ønsker   en   licens   til   WHS   systemet   og   på   hvilken  
dato,   forbundet   overgår   til   WHS   systemet.   Se   evt.  
http://www.ega-golf.ch/content/ega-members-agree-adopt-world-ha 
ndicap-system  
 
Den   globale   implementeringsdato   har   længe   været   planlagt   til   1.  
januar   2020,   og   her   overgår   USGA,   Australien,   Sydafrika   mf.   til  
WHS.   Da   udviklingen   og   godkendelsen   af   WHS   i   Europa   på   grund  
af   forhandlinger   vedrørende   “Governance”   er   blevet   forsinket   min.   6  
måneder,   er   det   blevet   tilladt,   at   WHS   i   Europa   kan   implementeres  
“frem   til”   1.   januar   2021,   og   at   EGA   Handicapsystemet   kan   bruges   i  
mellemtiden.   
Der   er   således   behov   for   hurtigst   muligt   at   fastlægge   en   dato   for  
implementering   af   WHS   i   Danmark   og   melde   denne   dato   til   såvel  
EGA   som   de   danske   Klubber.  

Kendsgerning  DGU   har   siden   2017   arbejdet   imod   den   globale  
implementeringsdato   for   WHS   den   1.   januar   2020   og   har   i   takt   med  
EGA/WHS   udmeldinger   løbende   informeret   danske   spillere   og  
klubber   om   dette.   Spillere   er   blevet   opfordret   til   at   aflevere   flest  
mulige   scores   for   at   nå   de   ønskelige   20   scores,   og   der   er   blevet  
lempet   i   de   eksisterende   begrænsninger   i   EGA   Handicapsystemet  
for   at   facilitere   en   god   overgang.  
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Udviklingen   af   WHS   har   dog   i   Europa,   siden   AGM   (EGA   møde)   i  
november   2018   primært   koncentreret   sig   om   håndtering   af   licenser  
og   governance   generelt,   og   har   siden   19.   marts   været   sat   helt   i  
bero.   Det   har   således   ikke   været   muligt   at   få   svar   på   centrale  
udestående   spørgsmål   vedr.   systemet   siden   da.   WHS   systemet   af  
19.   marts   vurderes,   at   være   80%   færdigt,   men   med   centrale  
udeståender   vedr.   Regel   7   om   Handicapkomiteens   beføjelser,   og  
om   den   præcise   metode   for   at   overgå   fra   et   EGA   Handicap   til   et  
WHS   handicap.   To   meget   centrale   områder,   som   klubberne   skal  
være   i   stand   til   at   administrere   og   besvare   spørgsmål   omkring.   
Ved   seneste   bestyrelsesmøde   blev   det   besluttet   at   stemme   for  
EGA/WHS   og   arbejde   videre   med   en   implementeringsdato   d.   1.  
januar   2020   med   forbehold   for,   at   vi   fik   svar   på   alle   udestående  
spørgsmål   fra   EGA   umiddelbart   efter   19.   juni   mødet.   Ved   seneste  
møde   af   19.   april   forelå   disse   oplysninger   desværre   ikke.   Den   26.  
juni   modtog   DGU   EGA’s   udkast   til   udregningen   af   EGA-til-WHS,  
samt   besked   om,   at   et   95%   færdigt   udkast   til   selve   WHS   systemet  
vil   være   klar   “midt   august”.   Desuden   er   der   indkaldt   til   et  
Teach-The-Teachers   seminar   i   Budapest   den   2.-3.   september,   hvor  
de   nationale   forbund   vil   få   gennemgået   undervisningsmateriale,  
som   efterfølgende   kan   tilpasses   til   et   nationalt   kursus.   
Hvis   DGU   skal   overgå   til   WHS   pr.   1.   januar   2020,   skal   der   være  
fundet   en   metode   til   at   konvertere   et   EGA   handicap   til   et   WHS  
handicap,   som   ikke   resulterer   i   alt   for   stort   udsving   på   grund   af  
manglende   scorekort.   For   at   kunne   vurdere,   hvorledes   en   given  
spillers   WHS   handicap   bliver,   skal   selve   maskinen   (WHS  
algoritmen)   bygges   ind   i   GolfBox   for   at   kunne   simulere   overgangen.  
På   baggrund   af   dette   kan   selve   overgangen   planlægges.   
Hvis   DGU   skal   overgå   til   WHS   pr.   1.   januar   2020   skal   alle   klubber  
og   handicapkomiter   være   undervist   i   systemet   i   detaljer   og   være  
klædt   på   til   at   svare   på   spørgsmål.   Det   kræver   materiale   fra   EGA  
(frigives   tidligst   3.   september),   såvel   som   en   manual   til  
handicapkomiteens   håndtering   af   handicap   i   Golfbox.   Sådant  
materiale   kræver,   at   GolfBox’   interface   for   komiteer   er   designet,  
kodet   og   testet,   først   således   at   screendumps   kan   bruges   i  
undervisningen.   
En   sådan   undervisning   bør   ikke   foretages   efter   starten   af   november.  
Tidsplanen,   der   er   blevet   skubbet,   bliver   således   presset   af  
nedenstående   uafsluttede   punkter,   som   højst   sandsynligt   ikke   kan  
afsluttes   inden   1.   januar   2020:  

● Fastlægge   danske   formler   og   principper   til   at   omdanne   et  
EGA   Handicap   til   et   WHS   handicap  

○ Teste   med   live   data   som   grundlag   for   endelig  
beslutning  
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● Design   og   programmering   af   selve   algoritmen   i   GolfBox  
(påbegyndt)  

○ Teste,   at   de   fungerer   og   regner   korrekt  
● Design   og   programmering   af   rapporter   og   redskaber   til  

handicapkomiteer  
● Design   og   programmering   af   interface   til   systemet  

○ Spiller   input   (scores)  
○ Spiller   output   -   præsentation   af   handicapresultater  
○ WHS   interface   for   Handicapkomiteer   til   regulering   af  

handicaps  
● Udarbejde   manualer   og   vejledninger  

○ Til   handicapkomiteer   vedr.   Regel   7  
○ Til   spiller  

● Kursusmaterialer   baseret   på   såvel   WHS   materiale   som  
løsninger   designet   i   GolfBox  

● Oversættelse   af   selve   systemet   samt  
kommunikationsmateriale   fra   EGA  

 
Formlerne   til   udregningen   af   WHS   i   GolfBox   er   dog   snart   klar,   og   vil  
kunne   bruges   inden   1.   januar  

● Gennemsnit   af   8   bedste   af   seneste   20   scores  
● Max   ændring   i   forhold   til   tidligere   laveste   handicap  
● Ekseptionelle   scores  

 
De   nordiske   lande   har   tilkendegivet,   at   de   planlægger   at   overgå   til  
WHS   pr.   1.   januar   2020.  
CONGU   (England   mf.)   har   tilkendegivet,   at   de   tidligst   overgår   1.  
november   2020.   
Tyskland   har   givet   udtryk   for   en   udsættelse   til   1.   januar   2021  
(uafklaret).  

Vurdering  September   og   oktober   som   er   til   rådighed   til   at   få   færdigkodet   WHS  
i   GolfBox,   udarbejde   en   overgang   fra   EGA   til   WHS,   udarbejde  
kursusmateriale   og   afholde   kurser   for   handicapkomiteer,   vurderes  
ikke   til   at   være   tilstrækkelig.   
En   overgang   til   WHS   d.   1.   januar   2020   vil   derfor   højst   sandsynligt  
betyde,   at   Handicapkomiteer   ikke   vil   være   undervist   i   alle   detaljer   af  
WHS   systemet.   Materialer   til   undervisning   vurderes   ikke   at   kunne  
være   klar   til   en   række   regionale   kurser,   som   senest   bør   afholdes   i  
starten   af   november   2019.   
En   overgang   til   WHS   d.   1.   april   2020   vil   højst   sandsynligt   betyde,   at  
de   danske   klubbers   sekretariater   samt   handicapkomiteer   vil   blive  
meget   belastet   af   en   stor   mængde   spørgsmål   vedr.   medlemmernes  
nye   handicap   samtidigt   med,   at   de   har   travlt   med   at   starte   op   til   den  
nye   sæson.   
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En   overgang   til   WHS   d.   1.   januar   2021,   vil   sikre   tid   til   at   udvikle   og  
teste   de   nødvendige   systemer,   lære   af   andre   landes  
opstartsproblemer,   producere   materialer   til   undervisning   af   såvel  
handicapkomiteer   som   spillere,   evt.   løbende   vise   og   dermed   vænne  
spillerne   til   deres   nye   WHS   handicap   samt   sikre,   at   den   uundgåeligt  
store   mængde   spørgsmål,   klubberne   vil   blive   stillet,   kan   besvares  
og   ikke   er   i   konflikt   med   andre   travle   perioder.   

Indstilling  Det   indstilles,   
 
at   DGU   overgår   til   WHS   pr.   d.   1.   januar   2021,   og   hurtigst   muligt  
melder   dette   til   EGA   samt   de   danske   klubber   og   deres   spillere   (se  
bilag   A.2.a).  
Det   indstilles   desuden,   
 
at   det   nuværende   EGA   Handicapsystem,   i   den   udstrækning   det   er  
muligt,   tilpasses   til   at   levere   den   bedst   mulige   overgang   til   WHS.   
Herunder   specielt,   at   gruppe   1   spillere   tillades   at   aflevere   tællende  
scores,   og   at   EDS   fjernes   således,   at   alle   runder   (inkl.   9   hullers)  
som   udgangspunkt   er   tællende   for   alle   (som   er   oplægget   i   WHS).  
Det   vil   sikre,   at   elitespilleres   handicap   er   mere   sammenligneligt  
med   WHS   handicaps,   og   at   de   dermed   i   2020   ikke   får   sværere   ved  
at   deltage   i   internationale   turneringer,   fordi   de   har   et  
anderledes/forkert   handicap.   

Aktivitet  Udsendelse   af   pressemeddelelse.  
Udarbejdelse   af   endelig   og   detaljeret   plan   for   overgang   til   WHS  
systemet   ifølge   udestående   punkter   beskrevet   under  
“kendsgerninger”.   

Bilag  Bilag   A.2.a   E-mail   godkendelse   vedr.   dato   for   implementering  
Bilag   A.2.b   Pressemeddelelse   vedr.   implementering   af   WHS  

 
 
Afgørelse   

Beslutningen   om   at   udsætte   indførelsen   af   WHS   til   1.   januar   2021,   som   vi   vedtog   pr.   
mail   den   6.   august   2019,   bekræftes   hermed.   

 
NIH   bliver   formodentlig   valgt   ind   EGA’s   Handicap   Komité   på   EGA’s   generalfor-  
samling   i   november.   

 
Indstillingens   del   to   blev   endvidere   godkendt.  

 
A.3 Status   på   virksomhedsplanen   2019-2021   pr.   30.   juni   2019   (bilag   A.3.a)  

Med   udgangspunkt   i   virksomhedsplanen   i   bilag   A.3.a   skal   bestyrelsen   drøfte   status   
pr.   30.   juni   2019.    
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Afgørelse   
Grundfortælling  
Vi   besluttede   at   ændre   den   sidste   sætning   i   afsnit   2   i   grundfortællingen   fra:  

 
“Desuden   tager   golfsporten   hensyn   til   miljøet”   
til   
“Golfsporten   arbejder   aktivt   for   at   forbedre   miljøet.   
 
Administrationen  
Der   skal   arbejdes   for   at   få   flere   af   de   frivillige   til   at   bruge   z-Expense.  
 
Bane-   og   Miljø  
Vi   drøftede   muligheden   for   at   greenkeeperne   bliver   undervist   i   brugen   af   Golfspilleren   
i   Centrum   på   greenkeeperskolen.  
 
Elite  
Ingen   kommentarer.  
 
Erhverv  
Ingen   kommentarer.  
 
Juniorområdet  
Vi   er   fortsat   bagud   med   antallet   af   juniorer.   Antallet   af   juniorer   for   2019   i  
virksomhedsplanen   er   målt   pr.   30/9-18.   Status   pr.   30/6   er   lavt,   men   det   forventes,   at  
Sjov   Sommergolf   giver   flere   nye   juniorer.   Positivt,   at   der   er   flere   klubber   tilmeldte   til  
Sjov   Sommergolf   end   forventet.  
 
Kommunikation  
Ingen   kommentarer.  
 
Kursus  
Ingen   kommentarer.  
 
Turneringsområdet  
Undervisning   af   turneringslederne   fulgte   R&A’s   anbefaling   om   udskydelse   af  
undervisning.  
 
Handicap-   og   regelområdet  
Ingen   kommentarer.  
 
Udviklingsområdet  
Salget   af   startpakker   i   DGU   shoppen   ligger   lavt.   Der   kan   gøres   mere   i   forhold   til   
markedsføringen.   
 
Status   på   virksomhedsplanen   for   2019-2021   blev   godkendt.  
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A.4 Tilfredshedsundersøgelse   med   DGU’s   aktiviteter   (ingen   bilag)  

På   bestyrelsesmødet   den   17.   juni   2019   besluttede   bestyrelsen   at   drøfte   en   mulig  
tilfredshedsundersøgelse   med   DGU’s   aktiviteter.  
 

Afgørelse   
Bestyrelsen   får   feedback   fra   klubberne   på   regionalmøder,   tema-   og   
repræsentantskabsmøder,   ved   formandsgolfen,   og   når   bestyrelsen   kommer   rundt   i   
klubberne   ved   f.eks.   medaljeoverrækkelser.  
 
Vi   drøftede   en   mulig   tilfredshedsundersøgelse   med   8-10   spørgsmål,   som   kunne   gå   
ud   på,   at   undersøge   de   kontaktpunkter,   som   klubberne   har   med   DGU,   samt   den   
rådgivning   de   får.   Klubbernes   bestyrelse   kunne   besvare   spørgsmålene   på   et   
bestyrelsesmøde.   Skulle   bruges   til   at   undersøge   om   klubbens   bestyrelse   er   tilfredse  
med   det,   som   DGU   tilbyder   og   samtidig   informere   om   den   rådgivning,   de   kan   få   i  
DGU.  
 
Vi   fortsætter   drøftelserne   på   et   senere   tidspunkt.  

 
A.5 Udkast   til   aktivitetskalender   for   2020   (bilag   A.5.a)  

Med   udgangspunkt   i   bilag   A.5.a   skal   bestyrelsen   drøfte   udkastet   til   aktivitets-   
kalenderen   for   2020.  

 
Afgørelse   

Vi   drøftede,   at   det   kunne   være   en   mulighed,   at   DGU’s   bestyrelsesmedlemmer   
besøger   3-5   klubber   pr.   år   og   deltager   i   klubbernes   bestyrelsesmøder   i   stedet   for   at   
overrække   medaljer   i   det   omfang,   vi   gør   i   dag.   DGU’s   bestyrelsesmedlemmer   skal  
have   en   standard   præsentation   med   rundt   i   klubberne   med   de   vigtigste   budskaber.  
 
Sekretariatet   kommer   med   et   oplæg.  
 
Aktivitetskalenderen   blev   godkendt.   

 
B.  Orienteringssager  
B.1 Evaluering   Made   in   Denmark   2019   (bilag   B.1.a)  

Bestyrelsen   skal   orienteres   om   evalueringen   af   Made   in   Denmark.   
DGU’s   golfzilla   var   trækplasteret   i   Himmerland.   Der   var   1.990   deltagere   ved   
aktiviteten   mod   anslået   2.000   i   2018.   2019   var   præget   af   dårligt   vejr   og   færre   
tilskuerer.  

 
Til   arrangementetet   med   greenkeeperne   var   der   143   tilmeldte   mod   127   sidste   
år.   Ambassadørscoren   ligger   på   23%   mod   39%   i   2018,   og   den   gennemsnitlige   
tilfredshed   er   faldet   fra   7,32   til   6,94   ud   af   10   mulige.   Den   relativt   lave   evaluering  
skyldes,   at   en   væsentlig   del   af   programmet   måtte   ændres   i   sidste   øjeblik,   da   en  
indlægsholder   måtte   melde   fra   dagen   før.  
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Afgørelse   

Det   blev   foreslået,   at   der   er   en   DGU-ansat,   som   henvender   sig   til   publikum   og   
fortæller   om   DGU/udleverer   en   tryksag.   En   ansat   som   ikke   er   en   del   af   den   aktivitet,  
som   DGU   står   for.   

 
Bestyrelsen   tog   evalueringen   af   Made   in   Denmark   til   efterretning   og   besluttede   
samtidig,   at   aktiviteter   og   evaluering   ikke   fremover   skal   være   et   dagsordenspunkt   på   
bestyrelsesmøderne.   Budgetrammen   er   den   samme   som   hidtil.   

 
B.2. Nordisk   Møde   (ingen   bilag)  

Formanden   giver   en   kort   orientering   fra   Nordisk   Møde.  
 
Afgørelse   

Der   har   været   afholdt   nordisk   møde   i   juli   med   formændene   og   direktørerne   for   de   
nordiske   lande.  
 
Der   blev   bl.a.   drøftet   nye   regler,   WHS,   IT   samt   en   turneringsstruktur   så   der   kommer   
flere   turneringer   i   Europa,   hvor   især   pigerne   er   tvunget   til   at   tage   til   USA.   Der   er   
stor   forskel   på   tilbud   til   herrer   og   damer.   Det   prøves   at   etablere   en   Nordic   Golf   Tour  
for   pigerne.   Det   overvejes   at   ændre   navnet   på   Swedish   Golf   Tour   generelt   til   Nordic  
Golf   Tour,   også   for   herrer.  
 
MOB   inviterer   de   andre   nordiske   lande   til   et   fælles   IT-strategimøde.   
 
NGU-kortet   blev   drøftet   på   det   nordiske   møde.   Begrænset   viden   omkring   kortet   i   de   
andre   lande.   På   mødet   blev   det   besluttet,   at   det   pr.   1.   januar   2020   bliver   udfaset.   De   
danske   klubber   skal   orienteres   på   de   kommende   regionalmøder.  
 
EGA’s   turneringsstruktur   blev   drøftet.   Vi   har   EM   for   senior   herrer   i   år.   Der   udarbejdes   
et   forslag   fra   de   nordiske   lande   til   en   fremtidig   turneringsstruktur.   Norge   kommer   med   
oplæg.  
 
Der   mangler   medlemmer   til   EGA’s   Tournament   Committee.   Svenskerne   har   stillet   en   
kandidat.   Danmark   har   Jan   Rye   med.   Komittén   betaler   udgiften   for   medlemmet.   De   
sidder   typisk   2   perioder   af   2   år.   Tom   Simonsen   foreslås   som   medlem,   hvis   der   ikke   
findes   en   anden   kandidat.  

 
Næste   nordiske   møde   er   på   Island   i   2020.  

 
B.3 Møde   med   Danmarks   Idrætsforbund   (DIF),   (ingen   bilag)  

Formanden   orienterer   om   møde   afholdt   med   Niels   Nygaard,   formand   DIF.  
 
Afgørelse   

LBC   har   haft   møde   med   Niels   Nygaard   (NN).   De   drøftede   “Bevæg   dig   for   livet”.   Det   
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er   typisk,   hvis   man   har   en   pendant   i   DGI,   at   man   kan   være   i   med   “Bevæg   dig   for   
livet”.   Vi   kan   ikke   få   aktivitetstilskud,   selv   om   vi   har   koncepter,   som   hører   ind   under   
de   mål,   som   er   opsat.   NN   lovede   at   vende   problemstillingen   i   DIF   igen   ,   så   DGU   kan  
komme   med   i   “Bevæg   dig   for   livet”   og   dermed   få   adgang   til   midlerne   i   denne   pulje.  
 
I   forbindelse   med   ansøgninger   til   fonde,   så   foreslår   NN,   at   vi   samarbejder   med   andre   
sportsgrene.  

 
LBC   har   drøftet,   hvordan   mulighederne   er   for   at   få   finansieret   etableringen   af   baner.   

 
LBC   har   fået   repræsentative   opgaver   ved   OL.   Billetterne   til   de   forskellige   sportsgrene  
er   revet   væk   af   nærmarkederne.   

 
C.  Eventuelt  

Regionalmøder  
LBC,   MOB   og   JMJ   deltager   på   alle   møder.   CDA   koordinerer   med   den   øvrige   
bestyrelse   om   deres   deltagelse.   
 
Introduktionskort  
DGU   turneringsledere   vil   gerne   have   DGU-introkort,   når   de   ophører   med   at   være   
turneringsledere.   Der   forefindes   allerede   et   gaveregulativ   for   DGU-frivillige,   som   ikke   
omfatter   DGU-introkort.  
 
Formandsgolf  
Formandsgolf   afholdes   15.   september   i   Roskilde   Golf   Klub.   CDA   koordinerer  
tilmelding   af   DGU’s   bestyrelse.   
 
EM   senior   herrer,   Rungsted  
LBC   og   MOB   er   med   ved   åbning   og   afslutning.  
 
Regionsgolf  
Det   er   klubbernes   eget   ansvar   at   beslutte,   hvor   mange   hold   de   vil   stille   i   regionsgolf  
regi,   og   hvor   meget   deres   egne   bane   skal   lukkes   til   regionsgolf.   Der   orienteres   om  
dette   på   de   kommende   regionalmøder.   

 
 
Christina   Dalsgaard   
Referent  
 
 
 
Godkendt   på   bestyrelsesmødet   den    ___________________________   
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_______________________ ___________________________  
Lars   Broch   Christensen                                               Søren   Casparij   
Formand                                                                      Bestyrelsesmedlem  
 
   
_______________________ ___________________________ 
Uffe   Steffensen Helle   Berit   Kristensen  
Bestyrelsesmedlem                                                     Bestyrelsesmedlem  
  
 
_______________________  ___________________________  
Karin   Thøgersen                                                          Johnny   Twile  
Bestyrelsesmedlem                                                     Bestyrelsesmedlem   

 
 
___________________________   
Lotte   Burchard  
Bestyrelsesmedlem   
 

 
10  


