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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 
som telefonmøde 

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 17.00 

Til stede:    Søren Clemmensen    SCN 
  Ellen Margrethe Duus   EMD 
  Ib Dam Schultz    IDS 
  Jim Staffensen    JSTF 
  Tom Holmberg    THO 
  Tuula Undall    TUN 
  Aase Møller-Hansen    AMH 
  Jakob Thomsen    JTH 
  Helge Adam Møller    HAM 
  Morten Backhausen, referent   MOB 
   
 
 
A. Generelle sager 
A.1 Oprettelse af DGU greenfee-rabatordning for DGU’s medlemsklubber 
 
Det indstilles: 
At DGU ikke opretter en greenfee-rabatordning på det foreliggende grundlag. 
 
Indstilling godkendt 
 
Der er i alt modtaget 68 høringssvar. Bestyrelsen vurderede, at den relativt lave svarprocent vidner 
om lavere interesse for en DGU greenfee-rabataftale end først antaget. Der er 39 positive 
høringssvar, hvoraf de 35 vil overveje at deltage i en DGU administreret rabatordning. I de 35 positive 
høringssvar er der en del forbehold forud for en eventuel deltagelse i en rabatordning.  
 
Det har været en forudsætning for DGU’s bestyrelse, at der skulle være stor opbakning til en sådan 
rabatordning forud for etablering af denne. Med udgangspunkt i høringssvarene finder DGU’s 
bestyrelse ikke, at der er tilstrækkelig opbakning til stede, hvorfor man for indeværende ikke kan 
oprette en greenfee-rabatordning som skitseret i det udsendte høringsmateriale. 
 
Det er aftalt, at emnet kan tages op på efterårets regionalmøder, såfremt klubberne skulle have 
interesse i dette. 
 
 
B. Enkelt sager 
B.1 Optagelse af nyt medlem i Handicap- & Course Rating Komiteen 
Det indstilles: 
 
At Lisbeth C. Kristensen optages som nyt medlem i Handicap- & Course Rating Komiteen fra maj 
måned 2012 
 
Indstilling godkendt 
 
 
B.2 Tilskud til afgivelse af bud på afholdelse af WDGC 2016 i Danmark 
Det indstilles: 
 
At DGU’s bestyrelse støtter overbringelsen af budmaterialet til VM i Japan med kr. 10.000,-, der tages 
fra bestyrelsens rådighedspulje. 
 
Indstilling godkendt 
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C. Interne sager 
C.1 Forecast pr. 30. april 2012 
Forecastet udviser et underskud på kr. 1 mio mod et budgetteret underskud på 200 t.kr. Forecastet er 
taget til efterretning og vil blive nærmere drøftet på bestyrelsesmødet i juni. 
 
D.  Sager til efterretning 
D.1 Årbog fra den nordiske forskningsfond STERF 
Taget til efterretning 
 
D.2 Krav til golfbanen i forbindelse med optagelse i DGU 
Taget til efterretning 
 
E.  Orientering 
E.1 Formanden: 
DGU har fået foretræde for folketingets miljøudvalg d. 31. maj kl. 10.30. SCL, EMD, HAM, MOB og 
TKP vil repræsentere DGU. Der afholdes møde d. 10. maj for at forberede foretrædet. 
 
E.2 Direktøren: 
På baggrund af DGU’s tilfredshedsundersøgelse - hvor en lobbyindsats for at forbedre golfsportens 
rammebetingelser, blev vurderet som et væsentligt indsatsområde for DGU - vil sekretariatet komme 
med et oplæg til næste bestyrelsesmøde, hvor bla. lobby-områder, budskaber og ressourceallokering 
vil blive berørt.  
 
E.3 Bestyrelsen: 
HAM: Der er god mulighed for at få folketingets miljøudvalg med ud på en golfbane til efteråret eller i 
foråret 2013. Her kan DGU indgående fortælle om golfsportens muligheder og trusler, og de enkelte 
medlemmer af udvalget kan herudover prøve golfspillet. 
 
TUN: DGU’s lobbystrategi, herunder hvilke budskaber DGU skal bruge i relation til offentlige 
myndigheder, bør være et anliggende for DGU’s bestyrelse og bør drøftes på det kommende 
bestyrelsesmøde. 
 
E.4 DGU Erhverv A/S: 
E.5 Komiteer: 
E.6 Øvrigt: 
 
Morten Backhausen 14.05.2012 
 


