
 

 1 

BESLUTNINGSREFERAT FRA DANSK GOLF UNIONS  

ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

AFHOLDT PÅ COMWELL KORSØR 

LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER 2020 KL. 10.30 

                                                                                                                                                                             
   

1) VALG AF DIRIGENT 
   Jakob Juul Christensen, Elverdam Advokater blev valgt til dirigent ved akklamation. 

 

Jakob Juul Christensen konstaterede, at det ordinære repræsentantskabsmøde var 

varslet rettidigt den 20. december 2019 også på Dansk Golf Unions hjemmeside. Der var 

indkaldt rettidigt den 24. februar 2020 til afholdelse 21. marts 2020, og materialet var 

ligeledes tilgængeligt på Dansk Golf Unions hjemmeside.  

 

På grund af corona pandemien, og det deraf indførte nationale forsamlingsforbud, var 

det ikke muligt at afholde det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. marts 2020. 

 

Der blev annonceret i Klubnyt, at det ordinære repræsentantskabsmøde blev forsøgt 

afholdt den 20. juni 2020, hvis det gjorde det muligt, hvilket ikke var tilfældet.  

 

Ny indkaldelse skete den 4. august til afholdelse 12. september 2020. Dirigenten 

konstaterede, at vedtægternes krav om indkaldelse med mindst 3 og højest 6 ugers 

varsel således var overholdt.  

 

Uanset at en afholdelse i marts måned ikke var muligt, som vedtægterne foreskriver, så 

tog repræsentantskabet den ekstraordinære situation til efterretning, og bekræftede at 

repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og i øvrigt varslet.  

  

2) FASTLÆGGELSE AF STEMMETAL FOR DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMER 
62 klubber var repræsenteret med et samlet stemmetal på 1.272 ud af 2.954 mulige  

stemmer. 

   

3) BESTYRELSENS BERETNING 
Lars Broch Christensen aflagde bestyrelsens mundtlige beretning. Bestyrelsens skriftlige          
beretning er indeholdt i årsberetningen. 

  
  Bestyrelsens mundtlige og skriftlige beretning blev taget til efterretning. 

  

4) BEHANDLING AF EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER FRA   
MEDLEMMERNE 
Der var indkommet forslag fra Furesø Golfklub og Søllerød Golfklub til behandling på 
repræsentantskabsmødet. 
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Forslag: 
Repræsentantskabsmødet opfordrer bestyrelsen og ledelsen af Dansk Golf Union til  
at arbejde for en gennemgang af retningslinjerne for autorisation af danske  
golfklubber. 
  
Repræsentantskabsmødet opfordrer bestyrelsen og ledelsen af Dansk Golf Union til  
at arbejde for en gennemgang af retningslinjerne for at erhverve DGU-kort, herunder  
minimumsgrænser for flex- og longdistance medlemskaber og introduktionsforløb. 
  
Repræsentantskabsmødet opfordrer bestyrelsen og ledelsen af Dansk Golf Union til  
at nedsætte en arbejdsgruppe, som får til kommissorium at fremkomme med forslag  
til en revision af retningslinjerne for autorisation af danske golfklubber samt  
retningslinjerne for at erhverve DGU-kort, herunder minimumsgrænser for flex- og  
longdistance medlemskaber og introduktionsforløb. 
 
Bestyrelsens bemærkninger til forslaget: 
DGU’s bestyrelse er grundlæggende fortaler for, at de danske golfklubber skal have stor 
fleksibilitet i forhold til at skabe medlemskabstyper, der passer til den enkelte klubs 
lokalområde og strategi. Herunder, at golfdanmark tager hensyn til de forskellige 
målgrupper, der eksisterer i relation til golfsporten. Der er målgrupper, som har tid og 
økonomi til at spille rigtigt meget golf, og for hvem et fuldtidsmedlemskab giver rigtig 
god mening, og der er målgrupper, der har en løsere tilknytning til golfsporten, for hvem 
et mere fleksibelt medlemskab giver mening. DGU’s bestyrelse mener, at der skal være 
plads til alle i golfdanmark, og at den enkelte golfklub, indenfor de rammer, der er skabt 
via DGU’s medlemsbetingelser, har mulighed for at tilpasse deres medlemskabstyper til 
de målgrupper, som de ønsker at henvende sig til. 
  

I forhold til introduktionsforløb mener DGU’s bestyrelse ligeledes, at det er vigtigt at være 
fleksibel. Nogle spillere, der evt. har spillet golf før eller har dyrket meget sport, kan have 
behov for et meget kort introduktionsforløb og andre, som har lidt sværere ved at komme 
i gang med golf, kan have behov for et lidt længere forløb. 
 

DGU’s bestyrelse tror på, at der er et potentiale i Danmark i forhold til at få flere til at 
spille golf. For at få forløst dette potentiale skal golfsporten fremstå tilgængelig og kunne 
tilbyde en enkel, hurtig og prisattraktiv indslusning i golfklubben. En forudsætning for at 
få loyale kunder er, at de har prøvet og stiftet bekendtskab med spillet, så derfor skal vi 
være dygtige til at få flere mennesker ud at prøve golf. 
  
På repræsentantskabsmødet i 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle evaluere 
den eksisterende ordning vedrørende fleksible medlemskaber. Konklusionen på 
arbejdsgruppens arbejde var, at man ikke kunne finde alternativer til regelsættet grundet, 
at klubberne var forskellige, havde forskellige kontingentstørrelser, forskellige 
lokalområder, forskellige indtjeningsmuligheder, forskellig demografi og forskellig 
strategi. Yderligere udtrykte arbejdsgruppen tvivl om, det var regelsættet, der var 
problemet eller om det var konkurrencesituationen og rabataftalerne, der var det reelle 
problem. 
  
Efter DGU’s bestyrelses opfattelse, via dialog på regionalmøder og 
repræsentantskabsmøder, har situationen ikke ændret sig siden 2016. DGU’s bestyrelse 
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har behov for, at der bliver peget i en mere tydelig retning end dette forslag angiver, for 
at kunne finde det relevant, at se på DGU’s medlemsbetingelser, introduktionsforløb, og 
for nødvendigheden af at nedsætte en arbejdsgruppe. 

 
Forslaget blev efter endt debat sat til skriftlig afstemning: 
 
Som stemmetællere blev udpeget medlemmerne af Amatør- og Ordensudvalget. 
 
Forinden valghandlingen, blev det af forslagsstillerne præciseret, at afstemningstemaet 
er en beslutning om 3. led i forslaget, dvs. følgende:  
Repræsentantskabsmødet opfordrer bestyrelsen og ledelsen af Dansk Golf Union til  
at nedsætte en arbejdsgruppe, som får til kommissorium at fremkomme med forslag  
til en revision af retningslinjerne for autorisation af danske golfklubber samt  
retningslinjerne for at erhverve DGU-kort, herunder minimumsgrænser for flex- og  
longdistance medlemskaber og introduktionsforløb. 
 
Forslaget blev ikke vedtaget, idet der var 685 stemmer imod forslaget, 548 stemmer for 
forslaget og 24 blanke stemmer.  
  

5) FORELÆGGELSE TIL GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB, 
BUDGET OG KONTINGENTFORSLAG FOR MEDLEMMER MED FULDT 
MEDLEMSKAB FOR INDEVÆRENDE ÅR SAMT OVERSLAG FOR DET KOMMENDE 
ÅR 

  
Regnskab for 2019 med budget for 2020 samt overslag 2021 er indeholdt i 
årsberetningen. 
  
Morten Backhausen, direktør i Dansk Golf Union, gennemgik regnskabet for 2019. Det 
reviderede årsregnskab for 2019 blev godkendt ved akklamation uden bemærkninger. 
Der blev ikke stillet krav om skriftlig afstemning. 
 
Bestyrelsesmedlem Søren Casparij gennemgik budgettet for 2020, bestyrelsens 
kontingent forslag for 2020 samt overslaget for 2021. 
 
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at kontingentet til DGU i 2020 skulle stige. Dette 
forslag trak DGU’s bestyrelse tilbage den 29. april 2020. 
 
Kontingent for 2020 for seniormedlem kr. 161 pr. aktive medlem, for juniormedlem og 
lang distance kr. 86 pr. aktive medlem samt for junior uden banetilladelse kr. 30 pr. aktive 
medlem blev godkendt. 
 
Budget for 2020 samt overslag for 2021 blev behandlet under ét. Budget for 2020 og 
overslag 2021 blev godkendt ved akklamation, med de bemærkninger som Søren 
Casparij kom med undervejs, herunder for så vidt angår konsekvenserne af corona 
pandemien og den aktuelle situation. Der blev ikke stillet krav om skriftlig afstemning. 

   

6) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 
På valg til bestyrelsen var: 
Søren Casparij, Odder Golfklub, genopstillede ikke 
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Uffe Steffensen, Viborg Golfklub, genopstillede ikke. 
  
Bestyrelsen foreslår nyvalg af: 
Thomas Just, Randers Fjord Golfklub 
Claus Holm Christensen, Aarhus Golf Club. 
  
Begge kandidater blev valgt ved akklamation.   
                

7) VALG AF REVISOR 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Redmark blev genvalgt som revisor 
ved akklamation. 

 

8) VALG AF MEDLEMMER OG SUPPLEANT TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 
 Valg af medlem: 
 På valg var Adv. Dan B. Larsen, Varde Golfklub, der blev genvalgt som medlem af 
 udvalget ved akklamation. 
  
Valg af suppleant: 
På valg som suppleant for udvalget var Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club, der blev 
genvalgt ved akklamation. 

 

9) EVENTUELT 
Lars Urup, formand for Amatør- & Ordensudvalget fremlagde udvalgets mundtlige 
beretning. 

 
 
  (Lydfilen fra repræsentantskabsmødet kan høres på Dansk Golf Unions hjemmeside). 
   
 
 

Referatet er godkendt. 
 
  
 
Dato og sted: København, 22. september 2020 
  
  
 
 
 
 
_______________________________________  
Dirigent, Advokat Jakob Juul Christensen 
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DER BLEV UDDELT FØLGENDE PRISER PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET I 2020: 
  
Sølvuret 
Jesper Frigast Larsen blev tildelt DGU’s sølvur. 
 
Santanders Talentudviklingspriser 2020 
Karen Fredgaard blev tildelt kr. 25.000  
Alexander Frances blev tildelt kr. 25.000 
  
Guldnåle 
Uffe Steffensen og Søren Casparij blev tildelt Dansk Golf Unions guldnål. 
  
  
  
  
  
  
 

 

 


