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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 
Fredag den 23. marts 2012 

Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4230 Korsør 

 
Til stede:     Søren Clemmensen   SCN 
   Ellen Margrethe Duus   EMD 
   Ib Dam Schultz   IDS 
   Jim Staffensen   JST 
   Tom Holmberg   THO 
   Tuula Undall    TUN 
   Aase Møller-Hansen   AMH 
   Bjarne Winther   BWI 
   Jakob Thomsen   JTH 
   Morten Backhausen   MOB 
   Dorte Hansen, referent   DOH 
 
Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof   CFH 
   Jonas Meyer Jensen   JMJ 
 
Gæst:   Jens Thrane-Møller, Marketsquare A/S 
 
 
Præsentation af resultatet af DGU’s tilfredshedsundersøgelse 
Tilfredshedsundersøgelsen er sendt til klubbernes sekretariat med anmodning om at videresende til 
bestyrelsesmedlemmerne. I alt 204 personer - 61 sekretariatetsansatteog 141 bestyrelsesmedlemmer 
- har besvaret tilfredsundersøgelsen. 
 
JMJ gennemgik tilfredshedsundersøgelsen, der i det store hele viser en rigtig god tilfredshed med 
DGU og DGU’s sekretariat.  
 
Undersøgelsen viser også, at der er områder, der bør forbedres, blandt andet kursusområdet, hvor 
mange finder, at kursusafgiften er for høj, ligesom det kan være svært at finde rundt på 
www.danskgolfunion.dk. 
 
Det er hensigten, at undersøgelsen fremover skal foretages hvert andet år. 
 
MOB meddelte, at han på aftenens Temamøde vil præsentere uddrag fra tilfredshedsundersøgelsen.  
 
Bestyrelsen besluttede, at tilfredshedsundersøgelsen også skal præsenteres på efterårets regional-
møder.  
 
 
Præsentation af forslag til nyt logo 
Jens Thrane-Møller, Marketsquare A/S, præsenterede to forslag til nyt logo. 
 
 
A. Generelle sager 
A.1 En god bestyrelseskandidat (Bilag A.1) 
Notat ”Hvad er en god bestyrelseskandidat i DGU i besiddelse af?” blev drøftet og godkendt. 
 
Notatet indarbejdes i DGU’s forretningsorden. 
 
 
B. Enkelt sager 
Ingen 
 
 



 
 
 
C. Interne sager 
C.1 Forecast pr. 29. februar 2012 (Bilag C.1-C.1a) 
Forecastet blev taget til efterretning. 
 
 
C.2 Introduktionskortmodtagere (Bilag C.2-C.2a) 
De i Bilag C.2 og C.2a foreslåede modtagere af introduktionskort (NGU- og DGU-kort) blev godkendt. 
 
Herunder blev indstilling vedr. DGU introduktionskort fra en golfklub behandlet og blev ikke godkendt. 
 
 
C.3 Bestyrelsens kontaktområder (Bilag C.3) 
SCN informerede om, at FU har drøftet og ændret fordelingen af bestyrelsens kontaktområder og 
uddelte oversigt over den kommende fordeling af kontaktområder. 
 
 
C.4 Virksomhedsplan (Bilag C.4) 
MOB oplyste, at den udleverede Virksomhedsplan er en opdatering på 2011. Der er meget rødt i 
virksomhedsplanen, hvilket skyldes, at det var en meget ambitiøst virksomhedsplan. 
 
Ny virksomhedsplan for 2012-2014 vil komme til behandling på bestyrelsesmødet i maj måned 
 
 
D. Sager til efterretning 
D.1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. februar 2012 (Bilag D.1) 
Referat godkendt. 
 
 
D.2 Program – Repræsentantskabsmødet (Bilag D.2) 
Programmet blev gennemgået. 
 
SCN vil på Repræsentantskabsmødet meddele repræsentantskabet, at bestyrelsen foreslår valg af 
JTH. 
 
 
E. Orientering 
E.1 Formanden 
EGA 
Orienterede fra de to første bestyrelsesmøder i EGA. 
 
Bestyrelsen arbejder med EGA’s første virksomhedsplan, der vil blive udsendt til alle nationale for-
bund til høring, 
 
EGA har søgt ny turneringsleder og har fået 21 ansøgere, hvoraf 5-6 vil blive kaldt til samtale. 
 
EGA har i år 75 års jubilæum. 
 
 
E.2 Direktøren 
Royal Ancient 
Deltager 27.-29. marts i R & A’s seminar om det fremadrettede miljøarbejde sammen med repræsen-
tanter fra de øvrige europæiske forbund. 
 
NGCOA konference 
Har sammen med Jonas Meyer Jensen og Allan Brandt Petersen deltages i to NGCOA konferencer 
om golfbanedrift. 
 
Også her blev der drøftet rabatordninger. 
 
 
E.3 Bestyrelsen 
Intet 
 
 
 



 
 
 
E.4 DGU Erhverv A/S 
Intet 
 
 
E.5 Komiteer 
Intet 
 
 
E.6 Øvrigt 
Intet 
 
 
Dorte Hansen 
 


