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Til Dansk Golf Unions repræsentantskab 

19. december 2017

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU’S 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Lørdag den 17. marts 2018 afholder Dansk Golf Union repræsentantskabsmøde på Comwell Korsør. 

Ifølge Dansk Golf Unions vedtægter kan alle medlemmer stille forslag til behandling på 
repræsentantskabsmødet. Endvidere kan medlemmer indstille kandidater til bestyrelsen. Forslagene skal 
være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2018, og de skal stiles til DGU’s direktør Morten Backhausen 
(mob@dgu.org). 

Senest tre uger før repræsentantskabsmødet bliver forslag til budget og kontingent sendt sammen med 
den egentlige indkaldelse til klubbens adresse. 

DGU’s bestyrelse, klubbestyrelser og DGU anerkendte samarbejdende golforganisationer (fx Professional 
Golfers Association, Greenkeeperforeningen og Golfens Administrative Forening) kan indstille kandidater til 
sølvnålen, som uddeles i forbindelse med tema- og repræsentantskabsmødet. Der kan maksimalt uddeles 
fem sølvnåle pr. år. Kandidater modtager samtidig ret til introduktionskort i Danmark i fem år. Det er DGU’s 
bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling. 

Indstilling af kandidater til at modtage sølvnålen skal ligeledes være sekretariatet i hænde senest 1. februar 
2018 (cda@dgu.org). Modtagere kan være klubformænd, andre klubfrivillige eller ansatte, der gennem en 
længere årrække har udført en ganske særlig indsats til gavn for golfen regionalt, nationalt eller 
internationalt. Også andre enkeltpersoner, der ekstraordinært har markeret sig til gavn for golfsporten i 
Danmark, kan tildeles sølvnålen. Sølvnålen kan i helt særlige tilfælde tildeles for en enkeltstående, markant 
og betydningsfuld indsats. Sølvnålen kan ikke tildeles på baggrund af en lokal indsats alene. 

Traditionen tro afholdes der aftenen inden repræsentantskabsmødet, fredag den 16. marts kl. ca. 17.30, et 
temamøde. Temamødet vil i 2018 have følgende emner på programmet:  

- Hvordan bliver vi bedre til at sælge?
- Målgrupper internt og eksternt i de danske golfklubber
- Redskaber til udvikling af golfklubben

DGU fremsender et detaljeret program for tema- og repræsentantskabsmødet sammen med oplysninger 
om tilmelding til tema- og repræsentantskabsmødet medio januar 2018 via KlubNyt samt direkte til 
klubformandens mailadresse. 

Med venlig hilsen 
Dansk Golf Union 

Jim Staffensen 
Formand 
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 Hermed varsles 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 Lørdag den 17. marts 2018 kl. 10.00 på Comwell Korsør, Ørumvej 6, 4220 Korsør 

 Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7: 

1) Valg af dirigent.
2) Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer.
3) Bestyrelsens beretning.
4) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
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.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af revisor.
8) Valg af medlemmer og suppleant til Amatør- og Ordensudvalget.
9) Eventuelt.

VEDRØRENDE DAGSORDENENS PUNKT 6 

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

På valg til bestyrelsen er: 
Helle Berit Kristensen, Hjørring Golfklub, genopstiller. 

Karin Thøgersen, Hedeland Golfklub, genopstiller. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af: 
Helle Berit Kristensen, Hjørring Golfklub (CV bilag 1) 

Karin Thøgersen, Hedeland Golfklub (CV bilag 2) 

VEDRØRENDE DAGSORDENENS PUNKT 8 

VALG AF MEDLEMMER OG SUPPLEANT TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 

 På valg til udvalget er:  
Adv. Mogens Vinther, Ribe Golf Klub, genopstiller ikke. 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af: 
Adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub (nuværende suppleant) 
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Til nyvalg som suppleant til udvalget er: 
Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club (CV bilag 3) 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af: 
Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club 

Endelig indkaldelse, årsberetning med regnskab, budget og statistik samt eventuelt indkomne forslag fra 
medlemmerne fremsendes til klubberne jf. vedtægternes § 5 stk. 2 med mindst tre ugers og højst seks 
ugers varsel før repræsentantskabsmødet. 

Med venlig hilsen 

Dansk Golf Union 

Jim Staffensen 
Formand 
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BILAG 1  

CV HELLE BERIT KRISTENSEN 

Navn: Helle Berit Kristensen 

Bopæl: Hjørring 

Mobil:  41 22 42 71 

E-mail: helle.berit.kristensen@hjoerring.dk 

Personlige data: 
Jeg er født den 25. marts 1963, jeg 
har 2 voksne børn.  Det var mine 
børn, der fik mig involveret i 
golfens verden. Jeg startede i 2005 
i Hjørring Golfklub. Jeg har spillet fodbold i 25 år i Fortuna, været aktiv spejder i 
27 år og dyrket både atletik og volleyball.  Jeg har været involveret i 
foreningsarbejde siden jeg var 15 år (spejderleder, fodboldtræner og 
juniortræner i golf). 

Uddannelse: 
• Lærer
• PD i ledelse (skoleudvikling og organisering)
• specialpædagogik
• coaching uddannelse fra UCN

Erhverv: 
• Arbejdet 10 år som lærer, 5 år på en friskole og 5 år på en lille kommuneskole
• Arbejdet 18 år som skoleleder, de sidste 11 år ved Skolecenter Hirtshals, som

er en kommuneskole med 950 elever og 130 medarbejdere

Kvalifikationer og tillidshverv: 

• Har været formand for juniorudvalget i Hjørring Golfklub fra 2001-2012
• Distriktsleder i Distrikt 1 fra 2008-2016
• DGU’s bestyrelse siden 2015
• Hjørring Golfklubs bestyrelse 2017
• Har stort kendskab til organisering af juniorarbejde
• Har stort kendskab til børn og unge, både gennem mit arbejde, men også

gennem foreningsarbejde (golf, fodbold og spejder)
• Har stor erfaring med foreningsarbejde generelt
• Er iderig, kreativ, har gåpåmod og ofte er der ikke langt fra tanke til

handling.
• Har fingeren på pulsen i forhold til, hvad tendenserne er hos de unge

mennesker
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Mine intentioner: 
Jeg vil gerne yde en indsats i golfsporten i Danmark, så vi får vendt udviklingen i 
antallet af medlemmer i golfklubberne, både på juniorsiden og generelt. Jeg vil 
gerne have fokus på juniorerne, da det er vores fødekæde. Dette kan 
eksempelvis gøres ved udvikling af redskaber, der skal understøtte klubbernes 
juniorudvalgsarbejde. Jeg vil også gerne arbejde for, at golf bliver en mere synlig 
idrætsaktivitet i folkeskolen enten som linjefag for de ældste elever, eller som 
aktivitet om eftermiddagen, hvor skole og golfklubbens træner indgår i et 
samarbejde. 
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BILAG 2  

CV KARIN THØGERSEN 

Navn: Karin Thøgersen 
Bopæl: Solrød Strand 
Mobil:  27 26 86 90 
E-mail: Karin_thøgersen@hotmail.com 

Personlige data: 
Født 1952. Gift med Thøger, sammen 

           har vi 2 voksne børn. Hele familien 
spiller golf.  

Uddannelse og erhverv:
22 år i detailhandel, først som indkøber i Dansk Supermarked og Metro, og de sidste  
12 år som salgschef for IKEA Danmark, herunder også ansvarlig for markedsføring, og 
medlem af ledelsesgruppen. Projektansvarlig for IKEA Retail Traning Center. Diverse  
projektopgaver, såsom ombygninger/nybygning af varehuse, effektivisering af  
sortiment etc. Jeg stoppede i IKEA ultimo 2000 for at få mere tid sammen med min. 
familie. 

Kompetencer: 
• Ledelse af mange medarbejdere
• Planlægning, styring og kontrol af konceptudvikling
• Kundeforståelse
• Service management
• Markedsføring
• Økonomistyring
• Strategiudvikling og eksekvering af disse

Tillidshverv: 
• Medlem af DGU’s bestyrelse siden 2015
• Juniorleder 8 år i Hedeland Golfklub
• Eliteleder 5 år i Hedeland Golfkub
• I bestyrelsen i Hedeland Golfklub fra 2005-, de første 8 år som næstformand, og fra

2013 som formand

Opgaver i DGU: 
 Mine fokusområder i DGU’s bestyrelse er arbejdet med klubudvikling, effektivisering af 
klubdrift og Golfens Dag. 

Hvad vil jeg: 
Fortsat arbejde for at DGU, gennem rådgivning og vidensdeling, kan hjælpe og 
understøtte de danske golfklubber i god klubledelse, drift og klubudvikling samtidig 
med, at der skabes positive og begejstrede golfspillere.  
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BILAG 3 

CV SIGNE JUSTESEN 

Navn: Signe Justesen 
Mobil:  20 72 65 48 
E-mail: sj1305@gmail.com 

Personlige data: Signe Justesen født den 13. maj 1956. 
Gift med Bendt Rungstrøm, der også 
spiller golf. Bestyrelsesmedlem i 
Asserbo Golf Club. 

Uddannelse: 

Uddannet jurist 

Erhverv: 

• 2011 – 2013 Udstationeret som ’Særlig Anklager’ i Kosovo.
• 1996 – 2006 Politimester i Ringsted
• 1979 – 1996 Diverse funktioner under justitsministeriets område: Anklager, forsker,

kontorchef, dommer, vicepolitimester, underviser.
Tillidshverv: 

• 2017 – Formand for den europæiske lovkomite i Soroptimist International
(Verdensomspændende NGO, der arbejder for kvinders rettigheder)

• 2014 – 16 Vicepræsident i den danske afdeling af Soroptimist International
• 2006 – 09 Formand for det nyoprettede disciplinærudvalg i DHF, som træffer

disciplinærafgørelser i håndboldens eliterækker.
• Udpeget voldgiftsdommer under Europæisk Handball Federation

• International vicepræsident i International Police Association
(verdensomspændende venskabsorganisation for politi og anklagere).

Øvrigt: 
• Præsident for den danske afdeling af International Police Association i 6 år.

• Bestyrelsesposter i idrætsforeninger (håndbold), serviceorganisationer og en
international undervisningsinstitution.

Hvad vil jeg: 
Jeg har tidligere brugt mange professionelle år på at besvare klagesager og afgøre tvister 
og disciplinærsager. Nu vil jeg gerne gøre nytte i min nye sport og bidrage til et 
gennemsigtigt og tillidsvækkende ordenssystem. 




