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    DGU’s repræsentantskab 

 

 

 

TILMELDING TIL TEMAMØDE OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 
 

Temamødet den 22. marts og Repræsentantskabsmødet den 23. marts afholdes i 2013 på Comwell 

Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. 

Temamødet vil i 2013 have følgende emner på programmet: 

• Nyt fra DGU v/formand Søren Clemmensen & direktør Morten Backhausen 

• Best Practice i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer v/udviklingschef Jonas Meyer 

o Rold Skov Golfklub, ”Investering i golfbags” 

o Kolding Golf Club, ”Rekruttering af nye medlemmer” 

o Odder Golfklub, ”Golfens Dag”. 

o DGU’s erfaringer v/udviklingschef Jonas Meyer 

 

Et detaljeret program for Temamødet og Repræsentantskabsmødet vil blive udsendt sammen med bilag i 

forbindelse med indkaldelsen. 

Indkaldelse til Repræsentantskabsmødet udsendes i henhold til vedtægternes § 5, stk. 2 med mindst 3 

ugers og højst 6 ugers varsel. 

Nedenfor finder du en oversigt over de pakketilbud, som vi beder dig vælge imellem ved tilmelding. Du 

kan tilmelde dig via linket her: Tema- og Repræsentantskabsmøde 2013. Sidste frist for tilmelding er 

mandag den 25. februar. Det er vigtigt, at fristen overholdes. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende Temamøde og Repræsentantskabsmøde bedes rettet til Christina 

Dalsgaard cda@dgu.org. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.danskgolfunion.dk/kurser/klubledelse/repraesentantskabsmoede-2013


  

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013  

COMWELL MIDDELFART 

 

OVERSIGT OVER PAKKETILBUD 

1.  Temamøde fredag 22/3 samt repræsentantskabsmøde lørdag 23/3 med overnatning: PAKKE 1 

Temamøde, Middelfart Sandwich ved ankomst inkl. en øl/vand, kaffebuffet med kage, juice og frugt i 

pausen, natmadsbuffet inkl. en øl/vand eller et gl. vin samt kaffe og te. Overnatning til lørdag 

m/morgenbuffet. Repræsentantskabsmøde, kaffebuffet med brød, juice og frugt, frokostbuffet inkl. en 

øl/vand, kaffebuffet med kage, juice og frugt. 

Check-in på værelset fra kl. 14.00 og check ud senest kl. 10.00 den efterfølgende dag. 

Pakke 1A: kr. 2.400,- (overnatning Comwell Middelfart) 

Pakke 1B: kr. 2.000,- (overnatning Comwell Middelfart pr. person i dobbeltværelse *) 

* Ved bookning i dobbeltværelse, skal begge personers navne oplyses ved tilmelding.  

2.  Temamøde fredag 22/3 samt repræsentantskabsmøde lørdag 23/3 uden overnatning: PAKKE 2    

Temamøde, Middelfart Sandwich ved ankomst inkl. en øl/vand, kaffebuffet med kage, juice og frugt i 

pausen, natmadsbuffet inkl. en øl/vand eller et gl. vin samt kaffe og te. Repræsentantskabsmøde, 

kaffebuffet med brød, juice og frugt, frokostbuffet inkl. en øl/vand, kaffebuffet med kage, juice og frugt. 

Pakke 2:           kr. 1.200,-   

3.  Repræsentantskabsmøde lørdag 23/3: PAKKE 3 

Repræsentantskabsmøde, kaffebuffet med brød, juice og frugt, frokostbuffet inkl. en øl/vand, kaffebuffet 

med kage, juice og frugt. 

Pakke 3:           kr. 0,- 

 4. Temamøde fredag 22/3 m/efterfølgende natmadsbuffet: PAKKE 4 

Temamøde, Middelfart Sandwich ved ankomst inkl. en øl/vand, kaffebuffet med kage, juice og frugt i 

pausen, natmadsbuffet inkl. en øl/vand eller et gl. vin samt kaffe og te. 

Pakke 4:           kr. 1.200,- 

 


