
                     
    12. januar 2012 

 
Til 
    DGU’s repræsentantskab 
 
 
 
 
Vedr.: Tilmelding til Temamøde og Repræsentantskabsmøde 2012 
 
Temamødet 23. marts og Repræsentantskabsmødet 24. marts 2012 afholdes i år som tidligere 
oplyst på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør. 
 
Temamødet vil blandt andet omhandle: 
 

● Kommende lovgivning for pesticider på golfbaner 
 I løbet af sommeren forventes det, at den nye lovgivning for pesticidanvendelse på golf-
området bliver en realitet. DGU har været med i den følgegruppe, som har givet input til 
det materiale som politikerne skal tage stilling til. Politikerne får blandt andet en rappport 
vedr. minimumsforbruget af pesticider på golfbaner og denne vil en af rapportens skriben-
ter, seniorrådigver i Skov & Landskab, Københavns Universitet Anne Mette Dahl Jensen, 
fremlægge de væsentligste konklusioner fra. Ligeledes vil kontorchef i Miljøstyrelsen Sonja 
Canger fortælle om baggrunden for lovgivningsarbejdet og det videre forløb. 

 
● Nyt EGA handicapsystem 

 EGA har fra 2012 gennemført nogle forandringer af det eksisterende handicapsystem,  
som i Danmark skal implementeres pr. 1. juli. DGU’s formand Søren Clemmensen vil for-
tælle om forandringerne og om, hvordan DGU har valgt at tilpasse dem til danske forhold. 
Ligeledes vil processen frem mod implementeringen blive gennemgået. 

 
● Generel orientering fra DGU, herunder udviklingen i antal fleksible medlemmer 

 Direktør i DGU Morten Backhausen vil berøre aktuelle emner vedr. golf i Danmark, her-
under hvordan det går med udviklingen i antal golfspillere og DGU’s kampagner for at 
rekruttere flere golfspillere. 

 
Et detaljeret program for repræsentantskabs- og temamødet vil blive udsendt sammen med bilag i 
forbindelse med indkaldelsen. 
 
Tilmelding til Temamøde og/eller Repræsentantskabsmøde 2012 findes på: 
http://www.danskgolfunion.dk/om-dgu/organisation/bestyrelse/repraesentantskabsmoede 
 
Se venligst nedenstående oversigt over de forskellige pakketilbud.  
 
Sidste frist for tilmelding er søndag den 26. februar. Det er vigtigt, at fristen overholdes. 
 
Indkaldelse til Repræsentantskabsmødet udsendes i henhold til vedtægternes § 5, stk. 2 med 
mindst 3 ugers og højst 6 ugers varsel. 
 
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Dorte Hansen doh@dgu.org. 
 

 
 
 
 
 



DGU’s REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 
Grand Park i Korsør 

 
 

OVERSIGT OVER PAKKETILBUD 
 

 
1.  Ankomst fredag 23/3, inkl. overnatning, afrejse lørdag eftermiddag 24/3: 

 PAKKE 1 
 
Temamøde, sandwichbolle ved ankomst inkl. øl/vand, kaffe/the og frugt i pausen, 
natmadsbuffet inkl. drikkevarer. Overnatning til lørdag m/morgencomplet, repræ-
sentantskabsmøde, frokostbuffet inkl. 1 øl/vand eller 1 gl. vin, kaffe/the samt kage 
til eftermiddagskaffen. 
 
Check-in på værelset fra kl. 14.00 og check ud senest kl. 10.00 den efterfølgende dag. 
 
Pakke 1A: kr. 2.395,- (overnatning Grand Park) 
Pakke 1B: kr. 1.995,- (overnatning Grand Park pr. person i 
  dobbeltværelse *) 
*Ved bookning i dobbeltværelse, skal begge personers navne oplyses ved tilmelding.  
 
 
 
2.  Ankomst fredag 23/3, eksl. overnatning til lørdag, afrejse lørdag 
 eftermiddag 24/3:    
      PAKKE 2 

 
Temamøde, sandwichbolle ved ankomst inkl. øl/vand, kaffe/the og frugt i pausen, 
natmadsbuffet inkl. drikkevarer.  Repræsentantskabsmøde, kaffe/the, morgenbrød, 
frokostbuffet inkl. 1 øl/vand eller 1 gl. vin, kaffe/the samt kage til eftermiddagskaffen. 
 
Pakke 2: Kr. 1.195,- 
 
         
 
3.  Deltagelse i repræsentantskabsmødet med ankomst lørdag morgen 24/3, 
 afrejse lørdag eftermiddag 24/3:  
     PAKKE 3 
 
Repræsentantskabsmøde, kaffe/the, rundstykke, frokostbuffet inkl. 1 øl/vand eller 1 gl. 
vin, kaffe/the samt kage til eftermiddagskaffen. 
 
Pakke 3:  Kr. 0,- 
 
 

 
 4. Deltagelse i temamødet m/efterfølgende natmadsbuffet fredag 23/3: 
     PAKKE 4 

 
Temamøde, sandwichbolle ved ankomst inkl. øl/vand, kaffe/the og frugt i pausen, 
natmadsbuffet inkl. drikkevarer. 
 
Pakke 4:  Kr. 1.195,- 

 


