
 
 

 

28.05.20  
 

Referat   fra   bestyrelsesmøde   afholdt   som   Hangouts   Meeting  
Torsdag   den   28.   maj   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 HBK  
Johnny   Twile JTW  
Lotte   Burchard LBU  
Morten   Backhausen,   direktør               MOB  
Christina   Dalsgaard,   referent CDA  
   

 
 
A.  Beslutningssager  
A.1 Forecast   pr.   26.   maj   2020   (bilag   A.1.a,   A.1.b,   A.1.c)  

Bestyrelsen   skal   drøfte   forecast   pr.   26.   maj   2020.  
 

Samlet   set   ligger   DGU   nu   110   t.kr.   bedre   end   budget,   og   det   skyldes   primært   aflyste   
aktiviteter.   På   indtægtssiden   er   vi   medlemsmæssigt   på   linje   med   2019,   men   vi   er   under   
budget   grundet   den   manglende   kontingentstigning.   Herudover   er   vi   under   budget   i   DGU   
Erhverv   og   på   værdipapirer.   På   omkostningssiden   er   der   en   lang   række   besparelser   
grundet   aflyste   aktiviteter.   De   største   er   Made   in   Denmark,   OL,   VM   og   en   enkelt   udgivelse   
af   Dansk   Golf   (besparelse   på   porto).   

 
Afgørelse  

Lønkompensationen   bliver   mindre   end   forventet,   da   medarbejderne   kun   var   hjemsendt   en   
måned.   
 
EM’erne   er   blevet   begrænset   fra   6   spillere   til   4   og   med   1   prøverunde   i   stedet   for   2.   Da   
datoen   for   afholdelse   er   blevet   rykket,   så   er   der   også   nogle   af   vores   spillere   som   er   taget   
tilbage   til   USA,   og   som   ikke   deltager.   
 
Maj   og   juni   nummeret   af   Dansk   Golf   er   slået   sammen.   

 
Mens   det   så   værst   ud   i   coronatiden,   der   meddelte   det   svenske   golfforbund,   at   de   kun   vil   
støtte   STERF   med   ½-delen   af   det   tilskud,   som   de   plejer.   DGU   fulgte   med   og   skar   ned   fra   
t.kr.   500   til   400   i   forecast   fra   14.   april.   I   forecast   pr.   26.   maj   er   der   dog   indregnet   tilskud   på   
t.kr.   500,   og   midlerne   forventes   brugt   til   STERF   eller   til   forsøgsgreenen   på   Sydsjællands  
Golfklub.  
 
Forecast   blev   taget   til   efterretning.  
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B.  Orienteringssager  
B.1. Klubnyt   vedr.   dato   for   DGU’s   repræsentantskabsmøde   (ingen   bilag)  

DGU’s   repræsentantskabsmøde   blev   den   29.   april   udskudt   til   20.   juni   2020,    hvis  
forsamlingsforbuddet   tillod   afholdelse.   Myndighederne   har   planer   om   at   hæve  
forsamlingsforbuddet   til   30-50   personer   omkring   1.   juni.   Det   tyder   derfor   ikke   på,   at   det   er  
muligt   at   afholde   DGU’s   ordinære   repræsentantskabsmøde   den   20.   juni.   Derfor   varsles  
DGU’s   repræsentantskabsmøde   til   afholdelse   den   12.   september   kl.   9.30   på   Comwell   i  
Korsør.   

 
Afgørelse  

Vi   har   udskudt   repræsentantskabsmødet   til   12.   september.   Det   betyder,   at   vi   når   forbi   1.   
september,   hvor   forsamlingsloftet   på   500   gælder   fra.   
 
Planen   er,   at   der   afholdes   repræsentantskabsmøde   kl.   9.30,   herefter   frokost,   evt.   golf   i   
Korsør   Golfklub   og   Trelleborg   Golfklub   som   gunstart.   Der   vil   slutteligt   være   middag   på   
Comwell   Korsør.   Overnatning   er   for   egen   regning   for   klubberne.   
 
Punkt   B.1   blev   taget   til   efterretning.  
 

B.2 DIF’s   årsmøde   20.   juni   2020   (ingen   bilag)  
DIF   afholder   årsmøde   den   20.   juni   2020   som   digitalt   møde.   

 
Afgørelse  

Der   er   endnu   ikke   sendt   information   fra   DIF   om   selve   den   praktiske   del   af   afholdelsen.   
 

Punktet   blev   taget   til   efterretning.  
 
B.3. Støtte   til   Danish   PGA   Championship   2020   (bilag   B.3.a)  

I   slutningen   af   juni   afholdes   en   større   ECCO   tour   turnering   i   HimmerLand.   Det   er   lykkedes   
at   samle   stort   set   alle   de   bedste   danske   spillere   inkl.   Nicole   Broch   Larsen   og   Nanna   Koertz   
Madsen.   Dette   kan   kun   lade   sig   gøre,   da   alle   er   hjemme   grundet   Coronasituationen.   Da   
challengetourturneringen   i   år   er   aflyst   konverteres   kr.   100.000   af   de   kr.   125.000,   som   vi   
normalt   støtter   challengetouren   med   -   til   denne   turnering.   Dette   gøres   for   at   sikre,   at   vores  
bedste   spillere   kan   forberede   sig   til,   når   PGA,   ET,   LPGA   og   CT   åbner   igen.  

 
Afgørelse  

Alle   Danmarks   bedste   spillere   deltager   i   HimmerLand   til   Danish   PGA   Championship.   Der   er   
to   amatørhold   med.   Viasat   sender   fra   turneringen.   Produktionen   bliver   ikke   så   stor,   da   det   
ikke   er   European   Tour   Production,   som   står   for   det.   Flemming   Aastrup   har   fået   samme  
tilladelse   som   Superligaen,   da   det   er   professionelle,   som   normalt   tjener   penge,   der   spiller.   
 
Punkt   B.3   blev   taget   til   efterretning.  
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B.4. Dansk   Golf   Fond   opløst   (ingen   bilag)  
Dansk   Golf   Fond   er   opløst   pr.   31.   december   2019.   

 
Afgørelse  

Dansk   Golf   Fond   er   afmeldt   i   Skatte-   og   Erhvervsstyrelsen,   og   er   dermed   endeligt   opløst.  
 

Punktet   blev   taget   til   efterretning.  
 
C.  Eventuelt  

Der   spilles   meget   golf   rundt   om   i   de   danske   golfklubber.   Der   er   pres   på   banerne   og   mange   
nye   yngre   spillere   meldes   ind.   Der   er   et   fokus   under   corona   på   at   komme   ud   i   naturen,   og   
det   er   en   fordel   for   golfklubberne.  
 
MOB   har   talt   med   det   svenske   forbund.   Danmark   skal   være   glad   for,   at   vi   har   besluttet   at   
udskyde   implementeringen   af   WHS   til   1.   januar   2021,   siger   de.   Svenskerne   har   droppet   
PCC    (Playing   Conditions   Calculation,   tidligere   CBA),   idet   klubberne   har   svært   ved   at   
forklare   det,   samtidig   med   at   lægger   pres   på   forbundet.   Endvidere   er   der   voldsomme  
IT-problemer,   og   det   er   ikke   brugervenligt,   da   spilleren   skal   vente   på   nattens   opdatering   og  
ikke   kan   få   deres   nye   handicap,   når   score   er   indberettet.   
 
Når   forsamlingsforbud   ændres,   så   f.eks.   flere   kan   være   på   træningsanlægget   samtidig,   så  
ændre   DGU   sine   anbefalinger   til   en   kortere   prosatekst   i   stedet   for   de   detaljerede  
punktopstillinger,   som   vi   hidtil   har   sendt   ud.   
 
 

Christina   Dalsgaard  
Referent  
 
 
 
Godkendt   på   bestyrelsesmødet   den    ___________________________   

 
 

 
 

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

 
 
___________________________   
Lotte   Burchard  
Bestyrelsesmedlem   
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