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

Mandag   den   6.   januar   2020   kl.   16.00   -   20.00  
 

  
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  
Anne   Skaarup,   administrationschef ASK  
Jonas   Meyer   Jensen,   udviklings-   og   turneringschef JMJ  
Nick   Hüttel,   handicap-   og   regelkonsulent NIH  
Ole   Haag,   projektleder   regelmodernisering OHA  
Morten   Backhausen,   direktør   MOB  
Christina   Dalsgaard,   referent               CDA   
 
 

  
Anne   Skaarup   gav   en   kort   update   på   administrationsområdet.   Publikationssalget   via   DGU’s   
webshop   har   klubberne   taget   godt   imod.   Der   er   en   tilfredshed   på   8,9   ud   af   10.   Klubberne   er  
især   glade   for,   at   kunne   bestille   præcis   det   antal   de   har   brug   for,   og   leveringen   sker   inden  
for   1-2   hverdage.   zExpense   er   flertallet   tilfredse   med.   Der   er   enkelte,   som   kun   har   én  
afregning   pr.   år,   og   det   kan   være   svært   at   huske,   hvordan   man   gør.   
 
Statistiktal   pr.   30/9   har   tidligere   skulle   hives   ud   af   klubberne.   Statistiktallene   er   indberettet  
en   uge   senere   end   tidligere   og   det   har   fungeret   rigtig   godt.   Statistikoplysningerne   blev  
indberettet   af   165   klubber   før   deadline   mod   110   i   2018.   Der   har   ikke   været   nogen  
reaktioner   fra   klubberne   i   forbindelse   med   offentliggørelsen   af   medlemstallene   i   oktober.   
 
Der   kommer   nyt   økonomisystem   i   DGU   Erhverv   i   2020   og   i   DGU   i   2021.   Vi   har   besluttet   at   
tage   det   økonomisystem,   som   DIF   og   de   fleste   specialforbund   har   valgt;   Dynamics   NAV   
365.   SportOne   og   Team   Danmark   er   gået   over   til   nyt   økonomisystem   1.   oktober   2019   og   
GymDanmark   er   gået   over   1.   januar   2020.   Det   integreres   også   med   zExpense.   
 
Det   nordisk   introduktionskort   er   udfaset   i   2020.   Det   fysiske   introduktionskort   udfases   
ligeledes.   Introduktionskortholderen   får   i   stedet   en   mail   med   deres   nummer   i   og   klubberne   
kan   fortsat   trække   en   oversigt   over   introduktionskortholderne.   
 
Medlemspjecen   skal   gennemgåes   og   tilrettes   i   løbet   af   2020.  
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Nick   Hüttel   og   Ole   Haag   gav   en   update   på   handicap-   og   regelområdet.   Regelambas-  
sadørernes   tilfredshed   med   implementeringen   af   de   nye   golfregler   er   på   8,9   ud   af   10   og  
tilfredsheden   med   det   materiale,   der   er   udarbejdet,   ligger   på   8,4.   Alle   klubber   har   afholdt  
mange   regelaftener.   R&A   udbyder   regelkurser   (Rules   Academy),   og   dem   har   vi   testet.   Der  
er   således   en   dansk   version   af   level   1   på   R&A’s   hjemmeside   (link   via   DGU’s   hjemmeside  
under   “regler   og   handicap”,   “regelmaterialer   2019”   og   “online   kurser   om   golfreglerne).  
Testen   har   50   spørgsmål,   som   skal   besvares   på   en   time.   Man   får   et   bevis,   når   man   har  
bestået.   Beståelsesprocenten   er   høj   og   ligger   på   ca.   85%-90%.   Vi   har   rigtige   dygtige  
dommere.   
  
Lommeguiden   er   solgt   i   57.000   eksemplarer.  
 
Vi   har   besluttet   at   udskyde   overgangen   til   det   nye   World   Handicap   System   (WHS)   til   2021.  
Sverige   går   over   1.   marts   2020.   Der   er   stadig   ubesvarede   spørgsmål,   så   DGU   er   glad   
for,   at   vi   har   valgt   at   udskyde   implementeringen,   så   vi   slipper   for   at   lave   tilretninger   i   et   
system,   der   allerede   er   taget   i   brug.   En   udskydelse   af   implementeringen   betyder   også,   at   
flere   får   mulighed   for   at   aflevere   scores,   som   giver   basis   for   en   mere   korrekt   handicap   ved   
overgangen   i   2021.  
 
Projektelementerne,   som   der   arbejdes   med   frem   mod   indførelsen   af   WHS:  

● Skabe   interesse   for   projektet   ved   bl.a.   artikler   i   Dansk   Golf  
● Oversætte   og   udgive   både   online   og   i   print  
● Udvikle   nye   undervisningsmaterialer   
● Undervise   handicapudvalg   og   spillere,   der   afholdes   15   regionale   seminarer,   hvor  

NIH   og   OHA   står   for   undervisningen   i   maj/juni   og   september.   Der   laves   opsamling   i  
oktober/november   som   webinar   

● “Dit   handicapsystem”,   en   8-siders   mini-manual,   som   udgives   i   løbet   af   2020  
● Powerpoints   til   undervisningsbrug  

 
Suppleant   Signe   Justesen   (SJU)   repræsenterede   Amatør-   og   Ordensudvalget   (A&O)   på  
mødet.   Første   kontaktpunkt   i   DGU’s   sekretariatet   er   Lone   Fischer   (LFI)   administrationen,  
når   vi   modtager   klagesager   til   A&O   fra   klubberne.   LFI   sender   videre   til   SJU,   som   agerer  
visitator.   Der   er   udarbejdet   en   ny   sagsbehandling   og   nye   forretningsgange,   og   votering  
foregår   pr.   mail.   Det   er   kun   medlemmer   af   A&O   som   voterer,   idet   de   står   som  
underskrivere.   A&O   har   i   2019   behandlet   en   sag.   Der   er   afholdt   få   telefonmøder   i   2019,   og  
der   har   ikke   været   mundtligt   foretræde   for   udvalget.   A&O   er   glade   for   samarbejdet   med  
sekretariatet.   Claus   Mølholm   hjælper   udvalget   med   bl.a.   sagsoplysninger   ved  
generhvervelse   af   amatørstatus   for   tidligere   professionelle   spillere.    Dem   har   der   været   ca.  
12-15   af   i   2019.   A&O   kunne   godt   tænke   sig   et   årligt   fællesmøde   med   DGU’s   sekretariat.  
SJU   vil   gerne   stå   for   en   opdatering   af   A&O’s   vedtægter,   som   godt   kunne   trænge   til   en  
opdatering.   
 
Peter   Strøm   (PST),   Handicap-   &   Course   Rating   Komitéen,   har   været   rater   siden   2002   og   
med   i   komitéen   siden   2006.   Komitéen   er   meget   glad   for   udsættelsen   af   WHS   til   2021.   I   
2019   er   der   ratet   32   baner,   og   i   2020   er   der   31   baner,   som   skal   rates.   Det   tal   kan   evt.   stige,   
hvis   klubberne   omlægger.   Der   måles   på   tilfredsheden   af   ratings,   og   den   ligger   på   8,1   ud   af   
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10.   Der   har   været   afholdt   et   kalibreringsseminar   i   2019   for   alle   raterne,   hvor   ratings   af   de   
ratede   baner   blev   gennemgået   for   at   sikre   en   ensartet   rating   af   banerne.   Der   har   været   3-4   
deltagere   på   det   internationale   ratingseminar,   hvor   der   laves   fælles   ratings   og  
erfaringsudveksling.   I   april   2020   afholdes   kalibreringseminar.   En   rating   af   en   bane   varer   ca.  
4-6   timer.   Det   kræver   at   raterne   kan   gå   banen   rundt,   idet   det   tager   for   lang   tid   at   køre  
buggy.   Der   er   ca.   5-6   ratere,   som   inden   for   de   næste   år   er   nødt   til   at   stoppe   pga.   alder.   Der  
kommer   en   ny   ratingmanual   i   2020   til   alle   ratere,   som   også   indeholder   en   vind-rating.   
 
Ulrik   Hansen   (UHA)   fra   Turnerings-   og   Regelkomitéen   (ToRK)   deltog   i   mødet.   Der   er   et   
uændret   antal   dommere   og   turneringsledere   i   komitéen.   Per   Sørensen   er   bagvagt   ved   
Danmarksturneringen.   I   2019   var   der   udfordringer   med   tordenvejr   i   2.   runde   af   turneringen,   
og   i   3.   runde   udeblev   nogle   hold,   da   de   ikke   havde   mere   at   spille   om.   Typisk   for   at   spare   
penge/tid,   hvis   3   runde   spilles   langt   fra   egen   klub.   ToRK   har   været   nødt   til   at   ændre   
procedure   i   deres   rapporter   og   i   dokumenter   pga.   ny   persondataforordning.   Jan   Rye   var   
med   til   The   Open   som   dommer   i   tre   dage   i   2019.   I   2020   afholdes   der   den   25.   og   
26.   januar   årligt   seminar   i   ToRK.   Emnet   er   “Afbrydelser   i   Danmarksturneringen”.   Der   vises   
også   torden   og   lyn   apps,   som   turneringslederne   kan   benytte.   Turneringslederne   og   
sekretariatet   i   klubberne   skal   også   udarbejde   evakueringsplaner.   Rikke   Haurvig,   Tanja   
Lewis   og   Claus   Mølholm   har   møde   med   turneringskomitéen   i   januar   om   turnerings-  
betingelserne   for   2020.   Der   er   en   god   blanding   af   rutinerede   og   nye   i   ToRK.   
 

O.  Godkendelse   af   dagsorden   og   referat   (bilag   O.1.a)  
Bestyrelsen   skal   godkende   den   fremsendte   dagsorden.   Referatet   fra   bestyrelsesmødet   18.  
november   2019   skal   godkendes   og   underskrives.   

 
  Afgørelse  

Dagsordenen   blev   godkendt   og   referatet   fra   bestyrelsesmødet   den   18.   november   2019   blev   
godkendt   og   underskrevet.  

 
A.  Beslutningssager  
A.1 Råudkast   til   beretningen   for   2019   (bilag   A.1.a)  

Bestyrelsen   skal   drøfte   rå-udkastet   til   beretningen   for   2019.  
 

  Afgørelse  
Beretningen   gøres   mere   positiv   og   kortes   lidt   af.   UST   sender   tilføjelse   til   Bane-   og   
Miljøområdet   til   MOB.   MOB   og   Claus   Thomsen   (CTH)   drøfter   beretningen   og   CTH  
gennemarbejder   igen,   hvorefter   den   sendes   til   bestyrelsen   hurtigst   mulig.   Beretningen  
godkendes   endeligt   på   bestyrelsesmødet   i   februar.   
 

A.2 DGU’s   bestyrelsesmedlemmer   på   besøg   i   golfklubberne   (bilag   A.2.a)  
Med   udgangspunkt   i   bilag   A.2.a   skal   bestyrelsen   fortsætte   sin   drøftelse   om   
bestyrelsesmedlemmernes   besøg   i   golfklubberne.  

 
  Afgørelse  

Udkast   til   en   præsentation   blev   udleveret   på   bestyrelsesmødet.   Hvert   bestyrelsesmedlem   
kan   tilpasse   denne   til   det   møde/den   klub,   som   de   besøger.   Det   er   ligeledes   en   god   ide,   at   
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vise   klubbens   bestyrelse   DGU’s   hjemmeside,   så   vi   sikre,   at   klubbens   bestyrelse   bliver   gjort   
opmærksom   på   de   værktøjer,   der   ligger   her.   Der   tilføjes   et   afsnit   i   præsentationen   om   
rådgivning   omkring   banen/pesticider.  
 
Bilag   A.2.a   tilføjes   en   kolonne   med   klubbernes   medlemstal,   en   markering   af   de   klubber,   
som   kun   har   deltaget   fra   0   til   2   gange   i   enten   regionalmøder,   tema-   og   repræsentantskabs-  
møder   samt   en   kolonne   med   angivelse   af,   hvem   fra   DGU’s   bestyrelse,   der   besøger   hvilke  
klubber   (4-5   besøg   pr.   bestyrelsesmedlem).   MOB   tager   Bornholm.  
 
DGU’s   bestyrelsesmedlem   ringer   selv   til   klubben   og   aftaler   nærmere   om   besøget   i   forhold  
til   emner   og   dato   for   besøg.   

 
B.  Orienteringssager  
B.1 Friluftsrådet  

Friluftsrådet   har   givet   en   donation   på   t.kr.   600   direkte   til   DGU.   Den   skal   bruges   til   Golf   og   
Diabetes.   Det   betyder,   at   vi   kan   beholde   Peter   Van   Zanten,   som   har   en   rigtig   god   dialog   
med   kommunerne   samt,   at   vi   har   midler   til   materialer   mv.   Diabetesforeningen   har   fået   
tilsvarende   beløb,   som   også   bruges   til   at   etablere   bedre   kontakt   ude   i   de   lokale   
diabetesforeninger.   
  
De   fælles   mål   for   Diabetesforeningen   og   DGU   bør   være   med   i   kommunikationen   omkring   
donationen.   

 
C.  Eventuelt  

Ingen  
 

 
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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