
 

 
 
 

 
Varslingsskrivelse vedrørende repræsentantskabsmødet 
 
Dansk Golf Union afholder i 2012 repræsentantskabsmøde lørdag 24. marts på Hotel 
Grand Park i Korsør. 
 
Ifølge Dansk Golf Unions vedtægter kan alle medlemmer stille forslag til behandling 
samt nominere kandidater til bestyrelsen. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde 
senest 1. februar og skal stiles til DGU’s direktør Morten Backhausen. 
 
Forslag til budget og kontingent bliver sendt sammen med den egentlige indkaldelse 
senest tre uger før repræsentantskabsmødet. 
 
Indstilling af kandidater til at modtage sølvnålen skal være sekretariatet i hænde senest 
1. februar. Modtagere kan være klubformænd, andre klubfrivillige eller ansatte, der gen-
nem en længere årrække har udført en ganske særlig indsats til gavn for golfen regio-
nalt, nationalt eller internationalt. Også andre enkeltpersoner, der ekstraordinært har 
markeret sig til gavn for golfsporten i Danmark kan tildeles sølvnålen. Sølvnålen kan i 
helt særlige tilfælde tildeles for en enkeltstående, markant og betydningsfuld indsats.  
 
DGU’s bestyrelse, klubbestyrelser og DGU anerkendte samarbejdende golforganisatio-
ner (fx PGA, Greenkeeperforeningen og Golfens Administrative Forening) kan indstille 
kandidater til sølvnålen, der medfører ret til introduktionskort i Danmark i fem år. Sølv-
nålen uddeles på det årlige repræsentantskabsmøde, idet der årligt maksimalt kan ud-
deles fem sølvnåle. Det er DGU’s bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling. 
 
Sædvanen tro er der aftenen inden repræsentantskabsmødet – fredag den 23. marts kl. 
18.00 - Temamøde. Temamødet vil i 2012 omhandle: 
 

- Kommende lovgivning for pesticider på golfbaner 
- Nyt EGA handicapsystem 
- Generel orientering fra DGU, herunder udviklingen i antal fleksible medlemmer 

 
Et detaljeret program for repræsentantskabs- og temamødet vil blive udsendt sammen 
med bilag i forbindelse med indkaldelsen.  
 
Tilmeldingsblanketter til repræsentantskabs- og temamøde udsendes medio januar 
2012 via DGU’s KlubNyt. 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Golf Union 

 
Søren Clemmensen 
Formand 
 

 
 
Til DGU’s repræsentantskab 

 
 

15. december 2011 
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                                                                                       15. december 2011                                    
 

 
Hermed varsles 
 
 
Ordinært repræsentantskabsmøde 
 
Lørdag den 24. marts 2012 kl. 10.00 på:  
Grand Park, Ørnumvej 4, 4220 Korsør 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7: 
 
1) Valg af dirigent 
 
2) Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer 
 
3) Bestyrelsens beretning 
 
4) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne 
 
5) Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab, budget og  
 kontingentforslag for medlemmer med fuldt medlemskab for indeværende  
 år samt overslag for det kommende år 
 
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af suppleanter 
 
7) Valg af revisor 
 
8) Valg af medlemmer og suppleant til Amatør- og Ordensudvalget  
 
9) Eventuelt 
 
 
Endelig indkaldelse, årsrapport med regnskab, budget og statistik samt eventuelt  
indkomne forslag fra medlemmerne fremsendes til klubberne jf. vedtægternes § 5  
stk. 2 med mindst tre ugers og højst seks ugers varsel før repræsentantskabsmødet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Golf Union 

 
Morten Backhausen 
Direktør 
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Vedrørende dagsordenens punkt 4 
Forslag 1 fremsat af bestyrelsen 
 
Bestyrelsen fremsender til repræsentantskabets afgørelse følgende: 
 
Forslag om oprettelse af ny begrænset medlemskabskategori i Dansk Golf Union for selskaber. Sel-
skaber kan med denne medlemskabskategori få adgang til DGU's organisation og ydelser, men ikke 
få demokratisk indflydelse. 
 
Baggrund: Nærværende forslag er et resultat af arbejdet i den arbejdsgruppe, der blev nedsat efter 
repræsentantskabsmødet i 2011. Arbejdsgruppen fik til opgave at se på muligheden for, at selskaber, 
der driver golfbane i Danmark, kan blive medlem i DGU. Kommissorium for arbejdsgruppen kan ses 
her: http://danskgolfunion.dk/om-dgu/organisation/bestyrelse/bestyrelsens-opslagstavle 
 
Arbejdsgruppen har bestået af: 
Lars Peter Wilhelmsen, direktør, The Scandinavian Golf Club 
Peter Arendorff, formand, Foreningen Private Golfbaner 
Preben Aaen, formand, Himmerland Golf Klub 
Klaus Gundertofte, formand, Ishøj Golfklub 
Bjarne Winther, bestyrelsesmedlem, Dansk Golf Union 
Søren Clemmensen, formand, Dansk Golf Union 
Morten Backhausen, direktør, Dansk Golf Union 
 
Arbejdsgruppen har afholdt tre møder og har i enighed fremsat nedenstående forslag, som DGU's 
bestyrelse nu fremsætter til repræsentantskabets afgørelse. 
 
Selskabsmedlemskab i Dansk Golf Union 
 

Formel indflydelse i DGU 
 
 Møde- og taleret på repræsentantskabsmødet, men ingen stemmeret  
 Møde- og taleret på Regionalmøder  

 
Selskab & anlæg 

 
 Selskabet skal som minimum have tilknyttet 50 aktive golfspillere med spilleret til anlægget. 
 Selskabet skal råde (eje/leje) over en spilleklar golfbane og fremvise behørig dokumentation 

herfor 
 Selskabet skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte 

Golfregler. Det indebærer, at selskabets Lokale Regler til enhver tid skal være godkendt af 
DGU, og at det skal være selskabet, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder 
også fastlægger banens markeringer. Midlertidige Lokale Regler er undtaget fra DGU’s 
godkendelseskrav 

 Kun ét selskab kan være tilknyttet et baneanlæg 
 Der kan ikke udstedes mere end 100 DGU-kort pr. ratet hul, som det enkelte selskab har 

rådighed over 
 Banen skal opfylde følgende krav: 

o Have mindst 9 huller 
o Have en samlet længde fra gult teested for 9 huller på mindst 1375 meter.  
o Have mindst 2 sæt klart markerede teesteder 
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o Have fairwayarealer, som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af 
25 mm eller derunder 

o Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under nor-
male sommerkonditioner kan klippes i en højde af 7 mm eller derunder 

o Afmærkning af teesteder, hazards, out of bounds, areal under reparation og lignende 
samt hulkopper og flag skal opfylde golfreglernes bestemmelser samt være godkendt af 
DGU 

o Have en træningsbane  
o Være rated af DGU - i starten med en midlertidig rating 
o Banen skal i øvrigt - efter DGU's skøn - opfylde de spillemæssige krav for en golfbane 

 
Forsikring 

 
 Omfattet af DGU’s kollektive ansvarsforsikring og dermed betaling, men Ikke omfattet af DIF’s 

kollektive forsikringer 
 
Sport 

 
 Golfspillere med fuldgyldigt aktivt spilleret til selskabets anlæg har ret til deltagelse i DGU’s 

turneringer, når turneringen ikke er et Danmarksmesterskab  
 Golfspillere med spilleret til selskabets anlæg kan udtages til DGU’s landshold 

 
             Selskabets overholdelse af gensidighedsprincippet: 

 
1. Selskabet er forpligtet til at stille banen til rådighed én dag hvert andet år. Stiller selskabet 

banen til rådighed for en turnering, som løber over to dage, har selskabet varetaget sin   
             forpligtelse for i alt fire år, inklusiv det år, hvor turneringen afvikles 
      2.    Selskabet skal tillade andre golfspillere med DGU-kort greenfeespil på golfbanen 
      3.    DGU henstiller til, at retningslinjerne for anvendelse af DGU- og Nordisk Introduktionskort 

       iagttages 
 
• Sportslige sanktioner som golfspillere med spilleret til golfanlægget idømmes (fx overtrædelse 

af Amatørregler) skal kunne indankes til DGU’s respektive udvalg (Amatør- og Ordensudval-
get, Turneringskomiteen og Handicap- og Course Rating Komiteen) 

• Disciplinære sanktioner, som golfspillere med spilleret til golfanlægget idømmes for overtræ-
delse af ordensregler og lignende, skal kunne indankes til DGU’s Amatør- og Ordensudvalg 

• DIF’s antidoping- og anti-pædofiliregler finder anvendelse  
• Selskabet skal forpligte hver enkelt golfspiller til at være omfattet af idrættens appelsystem samt 

antidoping og antipædofili-regler 
• Selskabet forpligter sig til ikke at afholde en større turnering i overensstemmelse med § 3, stk. 

5 i DGU’s vedtægter uden forinden at sikre sig, at DGU har sanktioneret den pågældende 
turnering 

 
DGU’s licensaftaler 
 
 Selskabet har ret til at tildele golfspillere med spilleret til selskabet et handicap (EGA’s handi-

capsystem)  
 Ret til at anvende Golf- og Amatørreglerne samt 
 Ret til rating af golfbanen i overensstemmelse med DGU’s licensaftale med USGA 
 Selskabet skal overholde reglerne for henholdsvis EGA’s handicapsystem, Golf- og 

Amatørreglerne samt USGA’s ratingsystem 
 Selskabet skal regulere handicap for golfspillere, med spilleret til golfanlægget, i henhold til 

DGU’s retningslinjer ved anvendelse af EGA’s fastsatte handicapsystem samt USGA Course 
Rating og Slope system 
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Administrativt 

 
 Selskabet har ret til at rekvirere DGU-kort, når betingelserne for udstedelse er opfyldt.  
 Selskabets bestyrelse har ret til at modtage maksimalt seks DGU-Introduktionskort og et 

Nordisk Introduktionskort. Formanden for bestyrelsen modtager det Nordiske introduktions-
kort. Introduktionskort udstedes kun, når selskabet iagttager retningslinjerne for anvendelse af 
DGU- og Nordisk Introduktionskort 

 Selskabet har ret til deltagelse i DGU’s kurser, ret til køb af DGU’s publikationer, samt 
mulighed for rådgivning og bistand fra DGU 

 Golfspillere med spilleret modtager pr. husstand et eksemplar af magasinet ”Dansk Golf” 
 Selskabet skal overholde DGU’s vedtægter, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale  
 Overholde forpligtelserne og kravene til udstedelse af DGU-kort 
 Selskabet betaler for DGU-medlemskabet (Kontingent fastsat af DGU’s repræsentantskab + 

den gennemsnitlige indtægt på mistet DIF-tilskud) 
 Selskabet har et IT-administrationssystem, som kan kommunikere med DGU’s IT-administra-

tionssystem 
 Selskabet skal kunne udstede golfkørekort til nye spillere. Det er op til det enkelte selskab at 

vurdere, hvem der skal undervise nye golfspillere i at kunne opnå golfkørekortets krav, og 
hvem der kan godkende de opnåede færdigheder jf. kravene i golfkørekortet. Det anbefales, 
at der er adgang til træning hos en PGA-uddannet træner. Golfkørekortet skal udstedes i 
overensstemmelse med retningslinjerne fastsat af PGA og DGU 

 
Kontingent 
 
Pris pr. golfspiller pr. år: 
 
Voksne kr. 152,00  
Juniorer* kr. 81,00  
Juniorer uden banetilladelse kr. 25,00  
Fleks medlemmer kr. 152,00  
Øvrigt pr. medlem pr. år kr. 30,00 (Den gennemsnitlige indtægt på mistet DIF-tilskud som reguleres) 
 
* Et medlem anses som junior til og med kalenderåret vedkommende fylder 18 år. 
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Vedrørende dagsordenens punkt 6 
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter 
 
På valg til bestyrelsen er: 
 
Ib Dam Schultz, Ribe Golf Klub, som genopstiller 
 
Aase Møller-Hansen, Alssund Golfklub, som genopstiller 
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleant Bjarne Winther, Furesø Golf Klub (1. suppleant) og 
Jakob Thomsen, The Scandinavian (2. suppleant) 
 
 
 
Vedrørende dagsordenens punkt 8 
 
Valg af medlem og suppleant til Amatør- og Ordensudvalget 
 
På valg til udvalget er: 
   
Adv. Mogens Vinther, Ribe Golf Klub, som genopstiller 
 
Valg af suppleant: 

 
Suppleant adv. Dan B. Larsen, Varde Golfklub, som genopstiller 
 


