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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 
Dansk Golf Union, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

Tirsdag den 14. februar 2012 kl. 17.00 

Til stede:    Søren Clemmensen    SCN 
  Ellen Margrethe Duus   EMD 
  Ib Dam Schultz    IDS 
  Jim Staffensen    JST 
  Tom Holmberg    THO 
  Aase Møller-Hansen    AMH 
  Bjarne Winther    BWI 
  Jakob Thomsen    JTH 
  Tuula Undall    TUN 
  Morten Backhausen, referent   MOB
   
   
 
A. Generelle sager 
A.1 Oprettelse af DGU greenfee-rabatordning for DGU’s medlemsklubber 
Tankerne om rabatordning forelægges repræsentantskabet i den mundtlige beretning. Der skal være 
en grundig gennemgang med budget mm. Det er imidlertid tilkendegivet, at vi skriver til klubberne 
nogle få uger efter repræsentantskabsmødet for at få en skriftlig tilkendegivelse, når de har haft mu-
lighed for at tænke over forslaget og drøfte det i bestyrelsen. Herefter tager bestyrelses stilling til det 
videre forløb. 
 
B. Enkelt sager 
B.1 Hæderstegn (LUKKET SAG) 
 
B.2 Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde 2012 
SCN formulerer DGU’s kommentarer til forslaget, som vil være at fastholde det nuværende budget, 
samt gøre opmærksom på den konkrete økonomi i forslaget. Den konkrete økonomi i forslaget er, at 
såfremt forslaget vedtages, vil DGU ved udgangen af 2012 have en egenkapital på ca. kr. 200.000. 
Det vurderes for lidt i forhold til en omsætning på ca. 53 mio. kr.  
SCN’s formuleringer rundsendes til øvrige best. medlemmer inden udsendelse. 
 
B.3 Implementering af EGA Handicapsystemet gældende fra 2012-15 
Indstilling: 
Komiteen indstiller følgende betegnelser for aktivt og inaktivt: 
 
Aktivt: EGA Handicap 
Inaktivt: Handicap 
 
Det indstilles, at: 
• Antallet af tilladte EDS-runder pr. uge hæves til to 
• EDS både kan spilles i hjemmeklubben og i alle øvrige danske DGU-klubber 
 For handicapregulering skal scorekort afleveres i hjemmeklub påført EDS, eller der skal foretages 
 selvregistrering af scorekortet via EDB 
• Anmeldelse af EDS-runde foretages på liste i hjemmeklub eller ved aftale med markør på første 

tee 
• Handicap-gruppe 6-spillere (hcp. >36) skal kunne spille tællende runder med samme betingelser 

som EDS-runder, bortset fra at der ikke er nogen begrænsning i antallet af EDS-runder 
• Der kan kun indleveres et ni-huls scorekort til regulering pr. dag           
• Klubberne opfordres til, at medlemmer med et ”inaktivt” handicap tillades at deltage i klubturnerin-

ger for at kunne få reaktiveret deres handicap 
• Klubberne opfordres til at gøre deres ugedags-turneringer tællende 
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Bestyrelsen godkendte indstillingen, men vil dog gerne have indarbejdet, at der kun kan spilles én 
EDS runde pr. uge, hvis man har spillet andre tællende runder. 
 
(Det er efterfølgende blevet konstateret, at denne løsning ikke er praktisk gennemførlig og bestyrelsen 
godkender dermed indstillingen.) 
 
B.4 Strategi for pesticidkampagne 
Udsættes, idet bilaget er for upræcist. 
 
B.5 Rejsetilskud til hold i Danmarksturneringen 
Indstilling: 
Sekretariatet indstiller derfor til bestyrelsen, at golfklubs ansøgning om rejsetilskud afslås. 
 
Indstilling godkendt – det er dyrere at rejse fra Bornholm end fra andre danske øer. Vilkårene for 
Bornholm er ikke sammenlignelige med andre danske øer. 
 
B.6 Støtte til golfprojekt ”særlige målgrupper” 
Sekretariatet indstiller DGU’s bestyrelse til at støtte projektet for særlige målgrupper i Gyttegård Golf 
Klub med kr. 15.000, der tages fra bestyrelsens rådighedspulje. 
 
Indstilling godkendt. 
 
B.7 Årshjul 
Årshjul godkendt. 
 
Ny virksomhedsplan udarbejdes, efter den planlagte tilfredshedsundersøgelse af DGU er udarbejdet. 
 
B.8 Drøftelse af høringssvar ”Anbefalinger om nye medlemsformer i DIF og specialforbund” 
IDS har siddet med i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet materialet, og SCN har deltaget i dia-
logmøder. Væsentlige forandringer er bl.a., at generalforsamlinger i fremtiden kan gennemføres virtu-
elt, og at specialforbund kan optage enkeltpersoner som medlemmer.  
 
DGU har ikke yderligere kommentarer til høringsmaterialet! 
 
C. Interne sager 
C.1 Regnskab 2011, Budget 2012, Overslag 2013 samt revisionsprotokollat til efterretning 
Årsregnskab mv. er taget til efterretning. 
 
C.2 Paradetøj til bestyrelsen 
Bestyrelsen skal have paradetøj. Damerne koordinerer indkøb med Dorte. 
 
D. Sager til efteretning 
D.1 Godkendelse af referat fra mødet d. 14. november 2011 
Referat godkendt. 
 
D.2 Høringssvar vedr. Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 
Ingen kommentarer 
 
D.3 Foreløbigt program – Repræsentantskabsmødet (LUKKET SAG) 
 
E. Orientering 
E.1 Formanden 
SCN: Skal vi ændre navn til Golf Danmark? i forbindelse med logoskiftet. Vi kan evt. hente inspiration 
fra Badminton. 
 
SCN har svaret Fanø vedr. spørgsmål til bestyrelsens forslag til rep. mødet. 
 
E.2 Direktøren 
MOB: Forlænger kontrakt med Idrætskolerne Ikast med yderligere to år fra 2014 til 2016 vedr. PGA og 
DGU’s træneruddannelse. 
 
DGU kommer til at betale for en principiel retssag vedr. Skattemæssige afskrivninger på golfbanean-
læg i 2008. Sekretariatet har tidligere lovet Tange Sø G.K. en støtte på kr. 30.000,-. Deloitte er nu 
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fremkommet med en mail fra tidligere generalsekretær, som umiddelbart gør, at DGU må betale kr. 
106.000,-. 
 
 
Der har været afholdt møder med DIF og FPG vedr. Pengestrømsmodellen. Sekretariatet kommer 
med indstilling på næste bestyrelsesmøde. 
 
De nominerede frivillige ildsjæle på golf.dk modtager alle en gave fra DGU. Beløbet på kr. 8.000 tages 
fra bestyrelsens rådighedspulje. 
 
E.3 Bestyrelsen 
BWI: Eksisterende suppleanter bør også have CV med til repræsentantmøde materialet. 
 
TUN: DM Øvrige? Er der fundet et andet navn? 
 
Referent 
MOB 12.3.2012 
 
 


