
    
 
    

 
 
 
Bestyrelsens mundtlige beretning 2011 
 
Der er tradition for, at bestyrelsen laver såvel en skriftlig som en mundtlig beretning.  Den 
skriftlige beretning omhandler udelukkende 2011, og den er færdiggjort i begyndelsen af 
indeværende år - for at være klar til udsendelse sammen med øvrigt skriftligt materiale. 
Således har de enkelte klubber den skriftlige beretning i så god tid, at den kan drøftes i de 
enkelte klubbestyrelser, hvilket vi inderligt håber også finder sted, så klubbens 
repræsentanter kan møde velforberedt op til dette møde. 
 
Den mundtlige beretning omhandler alene tiden fra den 1. januar indtil i dag. 
 
Såvel i den mundtlige beretning som i den skriftlige, er der emner, som vi gerne vil have 
klubbernes kommentarer til, og derfor starter vi med et emne, som vi forventer vil give 
anledning til kommentarer. 
 
RABAT PÅ GREENFEE 
I februar drøftede vi i bestyrelsen rabat på greenfee, og det var en opsamling på de informa-
tioner, vi har fået på regionalmøderne, hvor emnet var på dagsordenen, og hvor vi fik en 
række input. 
 
Udover de mange lokale aftaler om rabatter er der to kommercielle produkter på markedet. 
Det ældste er Golfhäftet. Ved at købe et sådant hæfte for 450 kr. får man rabat én gang ved 
spil på de baner, som er tilsluttet. Det drejer sig i Danmark om 95 baner, og i alt 370 baner i 
Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. I 2011 blev der under denne ordning spillet 150.000 
runder, eller i gennemsnit 400 runder pr. bane. 
 
Det nyeste skud på stammer er Teetime Kortet, hvor der også ydes 50 % på greenfee, og 
hvor der må spilles én gang pr. bane. Kortet koster 449 kr., og køberne får en velkomstpakke 
til en værdi af 100 kr., samt medlemskab af Club Teetime i et år. 100 danske goldklubber er 
med i ordningen. 
 
På regionalmøderne har vi mødt en del forskellige synspunkter. Det gennemgående træk har 
været, at formændene bestemt ikke er indstillet på at yde rabat på greenfee, men de føler sig 
presset, fordi naboen er med. Man ærgrer sig også over, at pengene ikke bliver i golfsporten, 
og sågar at de forlader landet. Og endelig er vi blevet opfordret til at lave en ordning i DGU. 
 
Det har vi så drøftet, men inden vi går i gang, vil være helt sikre på, at det er noget, vores 
medlemmer ønsker. 
 
Såfremt der er stemning for det, vil vi lave en rabatordning, der omfatter spil én gang i de 
klubber, der har tilsluttet sig. Vi mener ikke, at ordningen skal omfatte fleksmedlemmer, da vi 
fortsat har den opfattelse, at kun fuld betaling kan give adgang til rabat. 
 
Prisen skal være 400 kr., og hele nettoprovenuet skal gå direkte tilbage til de deltagende 
klubber. Vi skønner, at mindst 80 % af omsætningen kan tilbagebetales til klubberne. Pro-
venuet skal fordeles i forhold til, hvor mange greenfee gæster man har haft under denne 
ordning, og Golfbox har fortalt os, at den praktiske side af sagen er let at klare. Hvis der 
eksempelvis bliver spillet 40.000 runder, og ens egen klub har lagt bane til 400 af disse 
runder, skal man have 1 % af provenuet.  
 
Hvis denne ordning overhovedet skal have nogen mening, er det helt afgørende, at de 
danske golfklubber bakker op. Ikke kun ved at have sympati for ordningen og tilslutte sig, men 
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også ved at afholde sig fra de andre ordninger. Vi vil i givet fald kunne starte til sæson 2013.  
Det kan dog også lade sig gøre at begynde tidligere, og så skal prisen stå i forhold til, hvor 
lang tid der er tilbage af sæsonen. 
 
Vi glæder os til at høre jeres mening, og afhængig af jeres input kan vi eventuelt lave en 
stemningsundersøgelse via nettet om en tre ugers tid, så I har tid til at drøfte det i 
bestyrelserne. Jeres høringssvar vil vi behandle på et bestyrelsesmøde i maj.   
 
EUROPATUREN TIL HIMMERLAND?  
Først på året fik vi pludselig den spændende nyhed, at Lars Larsen ønsker at få Europaturen 
til Himmerland i med start i 2014 eller 2015. Det kunne være rigtig rart at få denne store 
turnering på dansk grund igen, og efter renoveringen af New Course er det en givet ting, at 
rammerne er i orden. 
 
Mange har haft tilsvarende planer, som desværre er strandet på mangel på sponsorer. 
 
Med Larsens udmelding er der grund til optimisme. Han er nemlig kendt for at gennemføre 
det, han sætter sig for.  
 
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND 
Der tænkes mange nye tanker i DIF, og en af dem er et forslag om, at specialforbundene kan 
optage enkeltpersoner som medlemmer. Det er der flere forbund, som har interesse i. Vi var 
også meget tæt på denne tankegang, da vi for nogle år siden foreslog, at fleksmedlemmer 
skulle optages direkte i DGU og ikke i de enkelte klubber. Dengang kaldte vi det godt nok 
Green Pas medlemmer, men det er i denne forbindelse det samme. 
 
Det foreslås også, at specialforbundene kan optage efterskoler og højskoler som medlemmer 
(med én stemme), og det finder vi interessant. Det kunne tænkes, at nogen af de efterskoler, 
som har golf på programmet, kunne tænke sig et medlemskab af DGU. 
 
Vi støtter de fremlagte forslag på den kommende generalforsamling i DIF, og det er vores 
fornemmelse, at der generelt er en positiv stemning. 
 
Under alle omstændigheder er det befriende, at DIF er så åbensindet, at der er plads til 
nytænkning. 
 
Der har i vinter været afholdt et møde udelukkende for formænd, hvor emnet var en 
fordomsfri drøftelse af honorering af de politiske topledere. Mødet var kommet i stand efter 
opfordring fra blandt andet atletik og ishockey. 
 
Vi fik den oplysning, at formændene for fodbold og håndbold aflønnes på markedsvilkår på 
topniveau for den tid, de bruger. I fodbold er det heltids, for håndbold fik vi ikke et tydeligt 
svar. Formanden for gymnastik frikøbes en tredjedel af tiden fra en lederstilling på 
Københavns Universitet, og formanden for DGU har som bekendt fri bil til rådighed.  
 
Det er de ordninger, som er alment kendt, men desuden kan der være yderligere, som man 
ikke ønsker at oplyse om.  Det ved vi ikke. 
 
Men det fremgik klart, at mange andre forbund omgås med tanker om en vis form for 
aflønning af formanden, fordi hvervet ikke kan bestrides ordentligt, hvis man samtidig har et 
heltidsjob. 
 
Der blev dog ikke peget på nogen løsninger, selvom specielt de mindre forbund mente, at det 
er noget, DIF bør tage sig af. Det er vi bestemt ikke enige i, fordi det vil skade vores økonomi, 
da den samlede pulje til fordeling bliver mindre. Det er allerede galt nok, at de ti mindste 
forbund tilsammen modtager 10 mio. kr. i tilskud fra DIF. Skulle vi have det samme pr. 
medlem hos os, ville det svare til et beløb på langt over 100 mio. kr. 
 
Endelig skal det nævnes under dette punkt, at DIF er ved at udvise smidighed på et punkt, 
som vi har drøftet i årevis; nemlig muligheden for, at klubberne kan fravælge at lade 
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kontingentet gå gennem klubkassen, inden det videresendes til baneejeren. Det vil være 
meget lettere for de klubber, der bor til leje, hvis såvel spilleafgift, eller hvad det måtte kaldes i 
de enkelte tilfælde, og egentligt klubkontingent opkræves direkte af baneejeren hos de 
enkelte golfspillere. Klubberne slipper derved for en masse besvær, og baneejerne vil gerne 
påtage sig opgaven. 
 
Meget tyder på, at vi i løbet af april har en af DIF godkendt model, som klubberne kan vælge 
at benytte sig af, hvis de ønsker. 
 
DGU’S SØLVNÅL 
Også i år har vi fået en del indstillinger på personer, som foreslås tildelt sølvnålen, der ud 
over den direkte hæder også giver ret til et introduktionskort i fem år. 
 
Det er vi meget glade for, idet vi i bestyrelsen ikke selv kan tage initiativer.  
 
Desværre har vi også modtaget nogle indstillinger, som falder uden for de rammer, som er 
udstukket, og derfor har vi ikke i alle tilfælde efterkommet opfordringen om uddeling af 
sølvnålen. 
 
Det er helt afgørende, at der ikke kun er gjort et stort stykke frivilligt arbejde i hjemmeklubben, 
men at der også regionalt og meget gerne nationalt er tale om en ganske væsentlig og frivillig 
indsats til gavn for golfsporten i Danmark. Ikke sådan at forstå, at vi underkender værdien af 
frivilligt arbejde på klubplan. Slet ikke. Men det mener vi, at de enkelte klubber skal honorere. 
 
Det giver først mening med unionens hæderstegn, når den frivillige indsats også i væsentlig 
grad foregår regionalt eller nationalt. 
 
GRØNNE REGNSKABER 
Der var i år pr. 1. februar indkommet mange flere grønne regnskaber end tidligere, og det er 
meget positivt. Ikke dermed sagt, at der ikke er plads til forbedring, for det er der, men der 
synes at være større fokus på emnet end tidligere. 
 
Vi er glade for den stigende interesse, men vi tror også, at der er indsendt et større antal 
regnskaber end tidligere, fordi det er blevet muligt at indberette elektronisk. 
 
 
 
 
 
 


