
Til Dansk Golf Unions repræsentantskab 

2. februar 2018

TILMELDING TIL TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018 

Dansk Golf Union afholder Tema- og Repræsentantskabsmøde på Comwell Korsør, 
Ørnumvej 6, 4220 Korsør. 

På temamødet vil der være følgende emner: 

• Ægte salgskultur i golfklubben, hvordan?
v/Jesper M. Christensen, Director - Sales and Performance, Redmark

• Danskernes livsstile
v/Jørn Duus Hansen, livsstilsekspert

• Profiler & salg i golfklubben
v/Jonas Meyer, udviklings- og turneringschef, Dansk Golf Union

Temamødet begynder med kaffe/te, isvand, frugt og 2 sandwichboller kl. 17.00, og kl. 17.30 
byder vi velkommen til selve mødet. 

Der vil være lejlighed til dialog, networking og vidensdeling i mindre grupper ved bordene. 

I henhold til vedtægternes § 5, stk. 2 udsendes indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet 
med mindst 3 ugers og højst 6 ugers varsel. I forbindelse med indkaldelsen sender vi et 
detaljeret program for Tema- og Repræsentantskabsmødet sammen med diverse bilag.  

Nedenfor finder du en oversigt over de pakketilbud, som vi beder dig vælge imellem ved 
tilmelding.  

TILMELDING 

Tilmeldingen foregår via linket her. Sidste frist for tilmelding er mandag den 12. februar. 
Det er vigtigt, at fristen overholdes. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende Tema- og Repræsentantskabsmødet bedes rettet til 
Christina Dalsgaard cda@dgu.org. 

Eventuelle spørgsmål til tilmelding/framelding bedes rettet til Lone Liebst Christiansen 
llc@dgu.org. 

http://trippus.se/web/dgu/dgu.aspx?categoryID=122482


  

 

 

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 

OVERSIGT OVER PAKKETILBUD 
  
1.  Temamøde fredag den 16. marts:  

Temamøde, kaffe/te, 2 sandwichboller, isvand og frisk frugt 

Pakke 1:  kr. 350,-  

2.  Let middag fredag den 16. marts:       

Tapas-buffet inkl. øl/vand/husets vin (ad libitum under spisningen) samt kaffe 

Pakke 2:   kr. 500,-   

3.  Overnatning (inkl. morgencomplet) fredag den 16. marts: 

Pakke 3a:   kr. 825,- enkeltværelse 

Pakke 3b:   kr.1.050,- dobbeltværelse (ved tilmelding skal begge navne oplyses) 

Check-in på værelset fra kl. 14.00 fredag og check-ud lørdag senest kl. 10.00. Bagage kan stilles 
i aflåst rum lørdag. 

 4. Repræsentantskabsmøde lørdag den 17. marts: 

Repræsentantskabsmøde, kaffe/te med brød, isvand, frokost inkl. én øl/vand. 

Pakke 4:        kr. 0,- 

 

DU HAR MULIGHED FOR SELV AT SAMMENSÆTTE DINE ØNSKER: 
 
Hvis du f.eks. ønsker at deltage på Temamødet, have en let middag, overnatning og deltage 
på Repræsentantskabsmødet, skal du vælge 1, 2 og 3 (a eller b, hvis dobbeltværelse ønskes, 
skal begge navne oplyses) og 4. Hvis du ikke ønsker overnatning vælger du 1, 2 og 4. 

Hvis du alene ønsker at deltage på Repræsentantskabsmødet, vælger du 4. 

 


