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Til Dansk Golf Unions repræsentantskab 

17. december 2020 

 

 

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU’S  

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 

Dansk Golf Union varsler hermed repræsentantskabsmøde på Comwell Middelfart, Karensmindevej 

3, 5500 Middelfart, lørdag den 27. marts 2021.  

 

Ifølge Dansk Golf Unions vedtægter kan alle medlemmer stille forslag til behandling på 

repræsentantskabsmødet. Desuden kan medlemmerne indstille kandidater til bestyrelsen. Forslag 

skal stiles til DGU’s direktør Morten Backhausen (mob@dgu.org) og være bestyrelsen i hænde 

senest 1. februar 2021. 

 

DGU’s forslag til budget og kontingent bliver sendt senest tre uger før repræsentantskabsmødet 

sammen med den egentlige indkaldelse til klubbens adresse. 

 

Der afholdes temamøde fredag den 26. marts kl. ca. 17.30 ligeledes på Comwell i Middelfart. 

Få inspiration og hør de gode klubhistorier. Få nye ideer til dit arbejde i klubben via en række oplæg 

om relevante emner som f.eks. rekruttering og fastholdelse af medlemmer, “Den gode pleje- og 

udviklingsplan” og Business Intelligence m.v. 

 

Et detaljeret program for tema- og repræsentantskabsmødet fremsender DGU sammen med 

oplysninger om tilmelding til tema- og repræsentantskabsmødet ultimo januar 2021 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 

introduktionsnummer i Danmark i fem år. Det er DGU’s bestyrelse, der træffer beslutning om 

tildeling. 
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Senest 1. februar 2021 skal indstilling af kandidater til at modtage sølvnålen være sekretariatet i 

hænde. Indstilling til sølvnålen stiles til Christina Dalsgaard (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 for en lokal indsats alene. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Golf Union 

 

 

Lars Broch Christensen 

Formand 
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Hermed varsles 

 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 

Lørdag den 27. marts 2021 kl. 10.30 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 

    

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. 
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VEDRØRENDE DAGSORDENENS PUNKT 4 
 

 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FRA DGU’S 

BESTYRELSE 

Som konsekvens af, at bestyrelsen foreslår et nyt § 4 stk. 3 i Amatør- og Ordensudvalgets 

vedtægter ("at tillægge en klage over klubbens afgørelse opsættende virkning”), skal DGU's § 10 

stk. 1 ændres. 

§ 11 stk. 2 skal ligeledes ændres, idet DGU ikke længere udsteder et fysisk introduktionskort, men 

tildeler et introduktionsnummer. 

Danmarks Idrætsforbund skrev tidligere "Idræts-Forbund" i to ord. Det er ændret til "Idrætsforbund" i 

ét ord, og derfor korrigeres § 18 stk. 2. 

 

(DGU’s vedtægter kan læses i sit fulde her) 

Paragraf Gældende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 

§ 10 

AMATØR- 

OG 

ORDENS-

UDVALGET 

 

Stk. 1 Amatør- og 

Ordensudvalget er 

appelinstans for afgørelser 

vedrørende indskrænkning 

eller fortabelse af 

medlemmets og spillernes 

rettigheder samt 

efterlevelse og forståelse af 

DGU's regler i 

overensstemmelse med 

udvalgets vedtægter. 

Indbringelse af afgørelse for 

udvalget har ikke 

opsættende virkning. 

 

Stk. 1 Amatør- og 

Ordensudvalget er 

appelinstans for afgørelser 

vedrørende indskrænkning 

eller fortabelse af 

medlemmets og spillernes 

rettigheder samt efterlevelse 

og forståelse af DGU's regler 

i overensstemmelse med 

udvalgets vedtægter. Klage til 

Amatør- og Ordensudvalget 

har normalt ikke opsættende 

virkning. Helt undtagelsesvis 

kan udvalget dog tillægge en 

klage opsættende virkning. 

 

Det foreslås, at der tillægges 

Amatør- og Ordensudvalget 

kompetence til i 

undtagelsestilfælde at 

tillægge en klage til udvalget 

opsættende virkning. 

Baggrunden herfor er, at 

udvalget i flere tilfælde har 

oplevet et behov for denne 

mulighed, da 

sagsbehandlingen af klagen 

har trukket i langdrag. Dette 

kan have mange årsager, 

men primært høringsfasen, 

hvor hver part skal have 

lejlighed til at forholde sig til 

modpartens kommentarer, 

kan ofte trække så langt ud, 

at en omgørelse af for 

eksempel en karantæne til en 

advarsel, i realiteten vil være 

indholdsløs, fordi tiden er 

gået.  

Det forudsættes at denne 

mulighed kun vil blive 

udnyttet helt undtagelsesvist.  

§ 11 ØVRIGE BESTYRELSES-

KOMPETENCER 

BESTYRELSES-

KOMPETENCER 

Kort udstedes ikke længere. 

Der udstedes i stedet et 

introduktionsnummer. 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/dansk-golf-unions-vedt%C3%A6gter
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FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FOR AMATØR- OG 

ORDENSUDVALGET 
 

Nedenfor er bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Amatør- og Ordensudvalget. 

 

Med forslaget indføres mulighed for Amatør- og Ordensudvalget at tillægge en klage over klubbens 

afgørelse opsættende virkning, så afgørelsen (for eksempel en karantæne) først træder i kraft, når 

klagesagen er behandlet. Den mulighed eksisterer ikke i dag. Derudover er enkelte § ændret 

sprogligt for at tydeliggøre meningen og der er tilføjet overskrifter for at lette læsevenligheden. 

 

 

Paragraf Gældende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 

§ 1 § 1 Organisation og valg 

§ 1 

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

 Stk. 1. Amatør - og 

Ordensudvalget består af 3 

medlemmer valgt af 

repræsentantskabet for 3 år ad 

gangen. Mindst et medlem skal 

have juridisk kandidateksamen. 

Hvert år afgår 1 medlem efter 

anciennitet. Genvalg kan finde 

sted. 

 Ingen ændringer 

 Stk. 2. Hvert år vælges en 

suppleant for en 1-årig periode. 

Genvalg kan finde sted. 

 Ingen ændringer 

 Stk. 3. Bestyrelsen og/eller 

Amatør - og Ordensudvalgets 

forslag til genvalg eller nyvalg af 

medlemmer og suppleant til 

Amatør - og Ordensudvalget 

 Ingen ændringer 

Stk. 2 Bestyrelsen træffer 

beslutning om hvilke 

personer, der skal modtage 

et introduktionskort. 

 

Stk. 2 Bestyrelsen træffer 

beslutning om hvilke 

personer, der skal modtage 

et DGU introduktions-

nummer. 

§ 18 OPLØS-

NING 

 

Stk. 2 DGU´s i behold 

værende formue tilfalder da 

Danmarks Idræts-Forbund 

med henblik på, at et 

tilsvarende beløb stilles til 

rådighed for en eventuel ny 

union af golfklubber m.v., 

der bliver medlem af 

Danmarks Idræts-Forbund 

Stk. 2 DGU´s i behold 

værende formue tilfalder da 

Danmarks Idrætsforbund 

med henblik på, at et 

tilsvarende beløb stilles til 

rådighed for en eventuel ny 

union af golfklubber m.v., der 

bliver medlem af Danmarks 

Idrætsforbund. 

”Idræts-Forbund” hedder nu 

"Idrætsforbund" i et ord. 
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skal være fremsendt til 

medlemsklubberne under Dansk 

Golf Union senest den 1. januar 

forud for det ordinære 

repræsentantskabsmøde. 

Forslag fra medlemsklubberne 

skal være bestyrelsen i hænde 

senest den 1. februar. 

 Stk. 4. Udvalget vælger selv sin 

formand og fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

 Ingen ændringer 

 Stk. 5. Udvalgets medlemmer 

og suppleanten har ret til at 

overvære Unionens 

repræsentantskabsmøder. 

 Ingen ændringer 

§ 2 § 2 Habilitet 

§ 2 

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

 Et medlem eller en suppleant i 

Amatør - og Ordensudvalget kan 

ikke samtidig være medlem af 

andre organer under eller 

tilknyttet Dansk Golf Union. 

Ingen kan deltage i 

behandlingen af en sag, hvis der 

foreligger omstændigheder, 

som er egnede til at vække tvivl 

om vedkommendes 

upartiskhed. 

 Ingen ændringer 

§ 3 § 3 Kompetence 

§ 3 

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

 Stk. 1. Amatør - og 

Ordensudvalget behandler alle 

sager, der vedrører anvendelse 

af amatør-, ordens - og 

udelukkelsesbestemmelser, om 

overtrædelse af reglementer og 

lignende, eller om usportslig 

eller usømmelig adfærd. 

 Ingen ændringer 

 Stk. 2. Amatør - og 

Ordensudvalget kan afvise 

behandling af en sag, der 

forudsættes at være endeligt 

afgjort ved den afgørelse, der er 

truffet i en tidligere instans, eller 

som bør afgøres uden for 

Amatør - og Ordensudvalget. 

Stk. 2. Amatør - og 

Ordensudvalget kan afvise 

behandling af en sag, der 

forudsættes at være endeligt 

afgjort ved den afgørelse, der 

er truffet i en tidligere 

instans, eller som bør afgøres 

uden for Amatør - og 

Ordensudvalget (herunder 

sager om økonomiske krav).   

Eksemplet med sager om 

økonomiske krav er tilføjet af 

pædagogiske årsager.  
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Stk. 2 

(fortsat) 

Stk. 2. Afgørelser truffet af 

DGU's Handicap- og Course 

Rating komité om suspension 

eller fortabelse af handicap for 

en periode på 6 måneder eller 

mere kan af den berørte spiller 

indankes for Amatør - og 

Ordensudvalget, som kan 

beslutte, at anken skal have 

opsættende virkning indtil 

afgørelse kan træffes. 

 Afsnit flyttes til § 4 stk. 4. 

 

§ 4 § 4 Indbringelse for udvalget 

§ 4  

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

 Stk. 1. Enhver person eller 

organisation under Dansk Golf 

Union er berettiget til at 

indbringe sager, der er omfattet 

af § 3, for udvalget. 

 Ingen ændringer 

 Stk. 2. Indbringelse for udvalget 

skal ske inden 4 uger efter at 

forholdet er begået, eller parten 

er blevet bekendt med den 

afgørelse, der klages over. 

 

Stk. 2. Indbringelse for 

udvalget skal ske inden 4 

uger efter at forholdet er 

begået, eller parten har 

modtaget den afgørelse, der 

klages over. I ganske særlige 

tilfælde kan Amatør- og 

Ordensudvalget beslutte at 

behandle en klage, selvom 

klagefristen er overskredet.  

 

*”modtaget” (i stedet for 

”blevet bekendt med”) 

skønnes bedst at opfylde 

beviskravene ved e-

mailkorrespon-dance og er 

konsistent med § 9.  

 

**”I ganske ….. 

overskredet.”  

Dette følger af almindelige 

retsprincipper, men det er 

ønsket at tydeliggøre 

adgangen.  

 NYT  Stk. 3. Klage til Amatør- og 

Ordensudvalget har normalt 

ikke opsættende virkning. 

Helt undtagelsesvis kan 

udvalget dog tillægge en 

klage opsættende virkning. 

 

Adgang for A&O til at 

tillægge klager til udvalget 

opsættende virkning er nyt 

og forudsættes kun anvendt 

helt undtagelsesvist, hvor det 

for eksempel er åbenbart, at 

klubben har idømt en 

karantæne, som skal laves 

om til en advarsel.  

  Stk. 4. Afgørelser truffet af 

DGU's Handicap - og Course 

Rating komité om 

suspension eller fortabelse af 

handicap for en periode på 6 

måneder eller mere kan af 

den berørte spiller indankes 

for Amatør - og 

Ordensudvalget, som kan 

beslutte, at anken skal have 

Afsnit er flyttet fra § 3 stk. 2. 
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opsættende virkning indtil 

afgørelse kan træffes. 

§ 5 § 5 Offentlighed 

§ 5 

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

 Stk. 1. Udvalgets møder er 

offentlige, med mindre udvalget 

selv eller efter begæring fra en 

af parterne måtte beslutte, at 

mødet skal foregå for lukkede 

døre. 

 Ingen ændring 

 Stk. 2. Såfremt behandlingen 

foregår for åbne døre, kan 

udvalget træffe beslutning om 

referatforbud og/eller 

navneforbud. 

 Ingen ændring 

 NYT Stk. 3. Udvalgets afgørelser 

offentliggøres på Dansk Golf 

Unions hjemmeside i 

anonymiseret form. 

Nyt, men beskriver praksis i 

dag. 

§ 6 § 6 Forligsmægling 

§ 6 

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

§ 6 § 6 Amatør - og Ordensudvalget 

kan, såfremt sagen efter sin 

karakter egner sig dertil, indlede 

sin behandling af sagen med at 

søge at mægle mellem parterne 

(mediation). 

§ 6 Amatør - og 

Ordensudvalget kan, såfremt 

sagen efter sin karakter 

egner sig dertil, indlede sin 

behandling af sagen med at 

søge at mægle mellem 

parterne. 

Ordet "mediation" er fjernet. 

Udvalget finder sig ikke 

egnet til at foretage egentlig 

mediation. 

§ 7 § 7 Sagsbehandling 

§ 7 

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

 For Amatør - og Ordensudvalget 

gælder følgende reglement: 

 Ingen ændring 

 1. Enhver henvendelse til 

udvalget skal tilstilles dette 

gennem Dansk Golf Unions 

sekretariat, som modtager kopi 

af udvalgets afgørelser. 

 Ingen ændring 

 2. Udvalget kan under en sags 

behandling indhente alle de 

oplysninger, det finder 

fornødent, og såvel klubber som 

enkelte medlemmer skal 

besvare udvalgets forespørgsler 

i så henseende inden den frist, 

udvalget måtte sætte. 

 Ingen ændring 

 3. Hver af parterne skal altid 

have lejlighed til at udtale sig og 

kan forlange, at der gives dem 

lejlighed til overfor udvalget 

 Ingen ændring 
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mundtligt at fremsætte og 

begrunde deres påstande. 

 4. Foruden i det i stk. 3 nævnte 

tilfælde skal der i en sag finde 

mundtlig forhandling sted i 

udvalget, når formanden eller 2 

medlemmer ønsker det. 

 Ingen ændring 

§ 8 § 8 Sanktioner 

§ 8 

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

 Amatør - og Ordensudvalget kan 

tildele klubber eller medlemmer 

af klubber under Dansk Golf 

Union advarsler eller 

irettesættelser, træffe 

bestemmelse om deres 

midlertidige eller endelige 

udelukkelse fra enkelte eller alle 

konkurrencer, suspension af 

handicap, udelukke klubber fra 

Dansk Golf Union og udelukke 

medlemmer fra klubber under 

Dansk Golf Union. 

 Ingen ændring 

 Ligeledes kan udvalget, når en 

sag er rejst, træffe midlertidig 

bestemmelse om udelukkelse 

eller handicapsuspension, indtil 

endelig afgørelse af sagen er 

truffet. 

 Ingen ændring 

§ 9 § 9 Anke 

§ 9 

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

§ 9 Stk. 1. En af Amatør - og 

Ordensudvalget truffen 

afgørelse kan indbringes for 

Danmarks Idræts Forbunds 

appeludvalg inden 4 uger efter, 

at parten har modtaget Amatør - 

og Ordensudvalgets afgørelse. 

§ 9 Stk. 1. En af Amatør - og 

Ordensudvalget truffen 

afgørelse kan indbringes for 

DIF’s Appelinstans inden 4 

uger efter, at parten har 

modtaget Amatør- og 

Ordensudvalgets afgørelse. 

Danmarks Idræts Forbunds 

Appeludvalg hedder nu DIF’s 

Appelinstans. 

 Stk.2. Parterne skal i forbindelse 

med afgørelsen gøres 

opmærksom på 

ankemuligheden efter stk. 1 

 Ingen ændring 

 Stk. 3. Amatør-og 

Ordensudvalgets afgørelser i 

sager indanket fra DGU's 

Handicap -og Course Rating 

komité er endelige og kan ikke 

indankes for andre instanser. 

 

 Ingen ændring 

§ 10 Anke til Danmarks Idræts - 

Forbunds appeludvalg har 

normalt ikke opsættende 

§ 10 Anke til DIF’S 

Appelinstans har normalt ikke 

opsættende virkning. Amatør 

Danmarks Idræts Forbunds 

Appeludvalg hedder nu DIF’s 

Appelinstans.      
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virkning. Dansk Golf Unions 

Amatør - og Ordensudvalg kan 

beslutte, at en sags anke til 

Danmarks Idræts - Forbunds 

appeludvalg har opsættende 

virkning. 

- og Ordensudvalget kan dog 

i særlige tilfælde beslutte, at 

anke af udvalgets afgørelse 

har opsættende virkning. 

 

 

Sproglig skærpelse (”i 

særlige tilfælde”). 

 

§ 11 § 11 Øvrigt 

§ 11 

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

 Medlemmerne af Amatør - og 

Ordensudvalget har ret til at 

overvære samtlige af Dansk 

Golf Union eller dens 

medlemmer arrangerede 

turneringer, konkurrencer eller 

opvisninger. 

 Ingen ændring 

§ 12 § 12 

 

Ændring af vedtægten 

§ 12 

Overskrift for at øge 

læsevenligheden 

§ 12 § 12 Ændringer til disse 

vedtægter kan vedtages af 

Dansk Golf Unions 

repræsentantskab efter forslag 

fra Dansk Golf Unions 

bestyrelse efter at have været 

forelagt Danmarks Idræts - 

Forbund, hvis bemærkninger til 

bestyrelsens udkast ligeledes 

skal forelægges 

repræsentantskabet. 

§ 12 Ændringer til disse 

vedtægter kan vedtages af 

Dansk Golf Unions 

repræsentantskab efter 

forslag fra Dansk Golf Unions 

bestyrelse efter at have 

været forelagt Danmarks 

Idrætsforbund, hvis 

bemærkninger til 

bestyrelsens udkast ligeledes 

skal forelægges 

repræsentantskabet. 

”Idræts-Forbund” hedder nu 

"Idrætsforbund" i et ord. 
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VEDRØRENDE DAGSORDENENS PUNKT 4, fortsat 
 

BEMÆRKNINGER FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND 

I henhold til Danmarks Idrætsforbunds Lovregulativ IV, § 9, vedtaget 4. maj 2013, gælder følgende: 

 

Regler for ordensudvalget skal udfærdiges af medlemsorganisationens bestyrelse og godkendes af 

dennes repræsentantskab efter at have været forelagt Danmarks Idrætsforbund, hvis 

bemærkninger til bestyrelsens udkast ligeledes skal forelægges repræsentantskabet.  
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VEDRØRENDE DAGSORDENENS PUNKT 6 

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

På valg til bestyrelsen er: 

Karin Thøgersen, Hedeland Golfklub, genopstiller 

Helle Berit Kristensen, Hjørring Golfklub, genopstiller 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af: 

Karin Thøgersen, Hedeland Golfklub (CV bilag 1) 

Helle Berit Kristensen, Hjørring Golfklub (CV bilag 2) 

 

 

VEDRØRENDE DAGSORDENENS PUNKT 8 

VALG AF MEDLEMMER OG SUPPLEANT TIL AMATØR- 

OG ORDENSUDVALGET 
 

På valg til udvalget er:  

Adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub, genopstiller (CV bilag 3) 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af: 

Adv. Hans Lindstrøm Svendsen, Midtfyns Golfklub 

 

På valg som suppleant til udvalget er: 

Jurist Signe Justesen, Asserbo Golf Club (CV bilag 4) 

 

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 

 

Lars Broch Christensen 

Formand 
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BILAG 1 CV:   

 

KARIN THØGERSEN 

 

 

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 Training 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. 

    

Kvalifikationer:   

• 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 

  

 

Mine intentioner:          

Fortsat arbejde for, at DGU, gennem rådgivning og vidensdeling, kan hjælpe og understøtte de 

danske golfklubber i god klubledelse, drift og klubudvikling med særlig fokus på rekruttering og 

fastholdelse, samtidig med at der skabes positive og begejstrede golfspillere.                      
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BILAG 2 CV:   

  

 

HELLE BERIT KRISTENSEN 

 

Uddannelse:    

• Lærer 

• PD i ledelse (skoleudvikling og organisering) 

• PD i Specialpædagogik  

• Coaching uddannelse  

 

Erhverv:    

• Arbejdet 10 år som lærer 

• Arbejdet 20 år som skoleleder, de sidste 13 år i Hirtshals 

 

Tillidshverv:   

• Formand for juniorudvalget i Hjørring Golfklub fra 2001-2012 

• Distriktsleder i Distrikt 1 fra 2008-2016 

• Hjørring Golfklubs bestyrelse 2017-2019  

• DGU’s bestyrelse siden 2015  

   

Mine intentioner:   

Jeg vil gerne yde en indsats for golfsporten i Danmark. Jeg vil have fokus på juniorerne, da det er 

vores fødekæde. Dette kan f.eks. gøres ved udvikling af redskaber, der kan understøtte klubbernes 

juniorudvalgsarbejde. Jeg vil også gerne arbejde for, at golf bliver en mere synlig idrætsaktivitet i 

folkeskolen. COVID-19 har været medvirkende årsag til, at medlemstallet er steget, nu gælder det 

for os om at fastholde medlemstilgangen. Vi skal være gode til at få de nye med i de fællesskaber, 

der er i golfklubberne. Det er nemt at forlade en golfklub, men det er svært at forlade et godt 

fællesskab. 
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BILAG 3 CV:   

 

   

HANS LINDSTRØM SVENDSEN    

 

  

Uddannelse:    

• Cand.jur. 

   

Erhverv:    

• Partner i advokatfirmaet AdvokatFyn a/s 

 

Kvalifikationer: 

• Har i en årrække hjulpet til i Midtfyns Golfklub; ikke mindst i relationer med juridiske vinkler 

    

Tillidshverv: 

• Medlem af bestyrelsen i Midtfyns Golfanlæg a/s 

• Medlem af Amatør- og Ordensudvalget 

 

Mine intentioner:  

At medvirke til, at A&O udvalget fortsat udfører udvalgets opgaver bedst muligt.   

 

 
     

    

 

 

 

 

 

 

  

.  
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BILAG 4 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: 

• 2018 – Suppleant Amatør- og Ordensudvalget 

• 2017 – 2019 Formand for den europæiske lovkomite i Soroptimist 

International (Verdensomspændende NGO, der arbejder for kvinders 

rettigheder) 

• 2016 – 2019 Næstformand Asserbo Golf Club 

• 2014 – 2016 Vicepræsident i den danske afdeling af Soroptimist 

International 

• 2006 – 2009 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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