Til Dansk Golf Unions repræsentantskab

21. december 2018

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU’S REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Dansk Golf Union afholder repræsentantskabsmøde på Comwell Kolding lørdag den 23. marts 2019.
Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på repræsentantskabsmødet ifølge Dansk Golf Unions
vedtægter. Endvidere kan medlemmerne indstille kandidater til bestyrelsen. Forslagene skal stiles til DGU’s
direktør Morten Backhausen (mob@dgu.org) og være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2019.
Forslag til budget og kontingent bliver senest tre uger før repræsentantskabsmødet sendt sammen med
den egentlige indkaldelse til klubbens adresse.
Fredag den 22. marts kl. ca. 17.30 afholdes der et temamøde. Temamødet vil i 2019 have følgende emner
på programmet:
-   Hvordan rekrutterer vi generelt flere medlemmer?
-   Hvordan løser vi junior-problematikken med et tab på knap 40 % over de seneste 10 år?
DGU fremsender et detaljeret program for tema- og repræsentantskabsmødet sammen med oplysninger
om tilmelding til tema- og repræsentantskabsmødet medio januar 2019 via Klubnyt samt direkte til
klubformandens mailadresse.
DGU’s bestyrelse, klubbestyrelser og DGU anerkendte samarbejdende golforganisationer (f.eks.
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
2019 (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 en lokal indsats alene.

Med venlig hilsen
Dansk Golf Union

Jim Staffensen
Formand
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Hermed varsles

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Lørdag den 23. marts 2019 kl. 10.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

6)  
7)  
8)  
9)  

Valg af dirigent.
Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer.
Bestyrelsens beretning.
Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab, budget og
kontingentforslag for medlemmer med fuldt medlemskab for indeværende
år samt overslag for det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor.
Valg af medlemmer og suppleant til Amatør- og Ordensudvalget.
Eventuelt.

VEDRØRENDE DAGSORDENENS PUNKT 6
VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

På valg til bestyrelsen er:
Jim Staffensen, Vestfyns Golfklub, genopstiller ikke.
Tuula Undall, Københavns Golf Klub, genopstiller ikke.
Lars Broch Christensen, Hillerød Golf Klub, genopstiller
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Lars Broch Christensen, Hillerød Golf Klub (CV bilag1)

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Lotte Burchard, Furesø Golfklub (CV bilag 2)
Johnny Twile, Dragør Golfklub (CV bilag 3)
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VEDRØRENDE DAGSORDENENS PUNKT 8
VALG AF MEDLEMMER OG SUPPLEANT TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET

På valg til udvalget er:
Adv. Lars Urup, Sydsjællands Golfklub, genopstiller (CV bilag 4)
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Adv. Lars Urup, Sydsjællands Golfklub

På valg som suppleant til udvalget er:
Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club (CV bilag 5)
Bestyrelsen foreslår genvalg 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:

LARS BROCH CHRISTENSEN

E-mail:

lars.broch@btc-europe.com

Uddannelse:

HA’er fra Handelshøjskolen i København (1986)

Erhverv:

Salgschef i BTC, en del af BASF-koncernen, med ansvar for Norden og Baltikum,
ansvarlig for 8 sælgere i området, som sælger råvarer til et antal industrier (B2B
salg).

Kvalifikationer:

Stort indblik i golfverdenen via mine mange års engagement, såvel i klubdrift som i golfsporten. Arbejdet i mange frivillige organisationer og i DGU de sidste
5½ år. Endvidere har jeg været delegeret for DGU til møder i DIF. God økonomisk
forståelse både fra uddannelse, job og tillidshverv som kasserer. Datter der spiller
professionel golf på LPGA.

Tillidshverv:

Bestyrelsen (kasserer) i Hillerød Golf Klub, var formand fra 2005 til 2013.
Medlem af DGU’s bestyrelse siden 2013, i bestyrelsen for DGU Erhverv A/S og
DGU-delegeret i DIF. Bestyrelsen (kasserer) i Støtteforeningen Hillerød
Kræmmermarked indtil udgangen af februar 2019. Kåret til Årets Idrætsleder i
Hillerød Kommune i 2017.

Mine intentioner:

Jeg er vokset op i en af de ældre foreningsbaserede golfklubber med de værdier,
det har givet mig. Jeg tror på, at golfen har en fremtid i Danmark med alle de
værdier og muligheder, vi kan tilbyde. Jeg tror på et ”samlet” golfdanmark, og at
DGU kan favne dette. Jeg vil kæmpe for, at DGU kan fastholde sin position, som
et af de førende specialforbund, såvel baseret på de sportslige resultater, som på
den service og support DGU leverer til sine medlemmer – klubberne. Jeg tror på,
at vi stadig kan tiltrække nye medlemmer til golf i Danmark, ved en fælles indsats,
men også, at vi nogle steder skal ændre lidt på vor opfattelse af en golfklub,
grundet udviklingen omkring os, f.eks. forening kontra forretning. Et led i denne
udvikling, vil være et godt datagrundlag, viden om de danske golfspillere, fortsat
målrettet kommunikation og hjælp fra DGU til klubbernes eksekvering, særligt i
forhold til medlemsrekruttering.
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BILAG 2 CV:

LOTTE BURCHARD

E-mail:

lburchard@live.dk

Uddannelse:

Cand.merc.aud, fra CBS 1990

Erhverv:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Siden 2016 Senior Manager, Dansk Gas Distribution A/S
2015 – 2016 Afdelingsleder DSB Regnskab
2015 – 2009 Økonomichef, Alectia A/S
2008 – 2009 Regnskabschef Sjælsø Gruppen A/S
1998 – 2008 Senior Manager, Controlling, NESA/Dong Energy A/S
1992 – 1998 Økonomichef UTAX A/S
1990 – 1992 Revisions- og regnskabsmedarbejder

•  
•  
•  
•  
•  

Ledelse
Økonomistyring og regnskab
ERP-implementering
Procesoptimering
Strategi og implementering

Kvalifikationer:

Tillidshverv:

Kasserer og medlem af bestyrelsen i Furesø Golfklub gennem 15 år

Mine intentioner:

Jeg vil gerne bidrage med mine faglige kvalifikationer for at sikre en god og sund
økonomi i DGU på både kort og langt sigt, så DGU fortsat kan udvikle sine
aktiviteter. Jeg vil også gerne bidrage med min faglighed til at skabe nogle gode
økonomiske rammer for klubberne og golfsporten i særdeleshed.
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BILAG 3 CV:

JOHNNY TWILE
E-mail:

johnny.twile@havas.com

Uddannelse:

HA fra Handelshøjskolen i København

Erhverv:

Adm. dir. Havas Danmark A/S

Kvalifikationer:

Med mere end 25-års erfaring fra den danske medie- og reklamebureau-branche,
har jeg haft udviklingen af danskernes forbrugs- og mediavaner helt tæt på.
Fulgt opblomstringen af golfsporten og set den presset af en eksplosion i
udbuddet af fritidstilbud, og oplevet danskernes øgede krav til individualitet og
fleksibilitet, som i den grad har ændret indkøbs- og forbrugsvaner.
Arbejdet med annoncørernes krav om at forstå og udnytte alle de muligheder, vi
som forbrugerne giver, når vi bruger digitale media og konstant afsætter digitale
data-fodspor.
Arbejdet, som daglig leder af media- og reklamebureauet Havas, har gennem
konstante forandringer bragt Havas til et bureau med mere end 70 dygtige
medarbejdere og et meget bredt udbud af kompetencer, fra analyse, strategisk
rådgivning, mærke og konceptudvikling, mediarådgivning, reklame og digital
produktion, brug af sociale medier, søgeordsoptimering og event og promotion
udvikling.
Havas er flere gange udnævnt til Børsens Gazelle virksomhed og anerkendt som
en af branchens hurtigst voksende bureauer.

Tillidshverv:

Primært mit formandsjob i Dragør Golfklub. Et erhverv som jeg brænder for og
selvfølgelig tænker at holde fast i ved siden af evt. indvalg i DGU’s bestyrelse.

Mine intentioner:

Eller måske mere håb om at kunne bidrage med indsigt og sparring, når vi
diskuterer den eksisterende og fremtidige golfspillers ønske til og motiver for at
bruge sin tid på verdens bedste fritidsinteresse.
Forhåbentligt at kunne bringe erfaring og viden til resten af bestyrelsen og til
DGU’s organisation, når vi taler om kommunikation til vores 150.000
medlemmer, hvad enten det drejer sig om de klassiske medier eller brugen og
udviklingen af nye digitale muligheder og de sociale medier.
Hvis jeg derudover kan bidrage med erfaring for ledelse med forandring og
transformation som en del af en virksomheds hverdag, håber jeg bestemt at
kunne bidrage konstruktivt til den samlede bestyrelses arbejde.
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BILAG 4 CV:

LARS URUP
E-mail:

lu@advokaturup.dk

Uddannelse:

Cand.jur. fra Københavns Universitet og advokat

Erhverv:

Selvstændig advokat siden 1990

Kvalifikationer:

Har indtil 2017 været DGU dommer i en længere årrække, og i en årrække
medlem af Amatør og Ordensudvalget. De sidste 3 år som formand.

Tillidshverv:

Deltager i kollegialt arbejde og bestyrelsesarbejde samt beneficeret advokat.

Mine intentioner:

Ved genvalg til A&O er det i sagens natur vanskeligt at angive, hvilke Intentioner,
jeg har for arbejdet, idet det er en meget bunden opgave. Udvalget afgør sager
efter givne regler, og afgørelserne skal være i overensstemmelse med praksis på
området. Derved vil lige artede tilfælde blive behandlet ens. Denne opgave vil
jeg tage alvorligt, hvor hensynet til golfsporten altid vil vægte meget.
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BILAG 5 CV:

SIGNE JUSTESEN

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 i strafferet,
sagsbehandling og forvaltningsret
Tillidshverv:
•   2017 – Formand for den europæiske lovkomite i Soroptimist International
(Verdensomspændende NGO, der arbejder for kvinders rettigheder)
•   2016 – Næstformand Asserbo Golf Club
•   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)
•   2001 – 2009 Præsident for den danske afdeling af International Police
Association
Øvrigt:

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

Mine intentioner:

Jeg har tidligere brugt mange professionelle år på at skrive domme, besvare
klagesager og afgøre tvister og disciplinærsager. Jeg vil gerne fortsat gøre nytte i
golfsporten og bidrage til et gennemsigtigt og tillidsvækkende ordenssystem.
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