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28. april  
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i  

R&A’s lokaler, St. Andrews, Skotland  
Fredag den 28. april 2017 kl. 9.00 

 

            Til stede:      Jim Staffensen                              JST  
Tuula Undall                                         TUN  
Lars Broch Christiansen    LBC 
Karin Thøgersen     KTH 
Helle Berit Kristensen     HBK 
Morten Backhausen, direktør, referent             MOB                                                                                            

Afbud:  Søren Casparij     SCA 
Uffe Steffensen     UST 

O. Godkendelse af dagsorden 
 Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden. 
 
Afgørelse 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
A. Beslutningssager 
A.1 Revision af DGU’s forretningsorden 2017 (bilag A.1.a) 

Bestyrelsen skal drøfte og godkende DGU’s forretningsorden for 2017.  

 

Afgørelse 
Der var en drøftelse af nedsættelsen af forretningsudvalget, dette gøres formelt på det 
konstituerede bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. 

 DGU’s forretningsorden for 2017 blev godkendt. 

 
B. Orienteringssager 
B.1 Evaluering af tema- og repræsentantskabsmødet 2017 (bilag B.1.a, B.1.b, B.1.c, B.1.d) 

Med udgangspunkt i bilag B.1.b, B.1.c og B.1.d skal bestyrelsen drøfte klubbernes evaluering af 
henholdsvis tema- og repræsentantskabsmødet for 2017.   

Evalueringen af temamødet for 2017 har været bedre end i 2016. Antallet af deltagere samt 
klubber repræsenteret ligger på niveau med 2016. Forplejningen på Comwell Kolding har 
deltagerne været tilfredse med. Deltagerne vil gerne fortsætte med dialog og networking, men 
ønsker mere tid og bedre styring af diskussionerne ved bordene. Forslået emner til 2018 er 
klubdrift, de nye golfregler, bestyrelsesarbejde samt rekruttering og fastholdelse. 

Tilfredsheden med repræsentantskabsmødet ligger på det højeste niveau siden 2015. 
Deltagerantallet er steget, men ligger under niveauet i 2015. Forplejningen er deltagerne 
tilfredse med. En bedre styring af afstemningsprocessen ønskes. 
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Afgørelse 
Evalueringen af tema- og repræsentantskabsmødet er taget til efterretning.  

Det er aftalt, at JST tager en snak med dirigent Bjarne Winther i forhold til at sørge for, at 
dirigenten er bedst muligt forberedt og har de relevante materialer. 

  

B.2 DGU Databasen – status pr. 20.04.17 (bilag B.2.a) 

Bestyrelsen skal orienteres om status på DGU database projektet. Projektet er opdelt i 2 
separate projekter, som dog er afhængige af hinanden. Orienteringen indeholder nærmere 
projektbeskrivelse af begge projekter, priser samt en foreløbig tidsplan for DGU-databasen.  

 
Afgørelse 
 Status på DGU databasen er taget til efterretning.  
 

Af hensyn til projektets fremdrift blev det aftalt, at FU varetager processen omkring 
udviklingsaftale og godkendelse af kravspecifikation i forhold til tidsplanen herfor. 

 
C. Eventuelt 

FPG foreslår, at FPG og DGU i fællesskab tager et møde med Visit Denmark i forhold til 
fremtidige turisme initiativer. MOB arrangerer og inviterer TUN. 

  

Christina Dalsgaard  

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den      

 

 

         

Jim Staffensen    Lars Broch Christensen 
Formand    Bestyrelsesmedlem 

 

         

Tuula Undall    Karin Thøgersen 
Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 

 

    

Helle Berit Kristensen 
Bestyrelsesmedlem   


