
Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012:
Lersø Parkallé 61, 2. tv.
2100 Østerbro
(hos Andreas Lindberg)
 
fremmødte: Andreas Lindberg,  Arne Mejlholm, Sinus Frank og Søren Lindgreen

 
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentsatser for det kommende 
kalenderår.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen + suppleant. Formand, 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
 
 

ad 1: Arne Mejlholm blev valgt som dirigent og Andreas Lindberg blev valgt som referent.
 

ad 2: Dagsordenen blev enstemmigt godkendt af de 4 fremmødte.
 

ad 3: Formanden aflagde beretning (formandens beretning vedhæftet som bilag).
 

ad 4: Kassereren fremlagde regnskabet (regnskabet vedhæftet som bilag).
 
 
ad 5 foreslår bestyrelsen ingen ændring af kontingentet, så kontingentsatserne forbliver 
som følger:
● 250 kr. pr. år for divisionen PROFESSIONAL.
● 200 kr. pr. år for divisionen AMATØR.
● 200 kr. pr. år for divisionen JUNIOR. Dog betaler DDGU i 2012 alle juniorers medlemskab.
● 150 kr. pr. år hvis man allerede har betalt medlemskab til PDGA.
  
Derefter blev oplæg til budget for 2012 gennemgået og justeret (budgettet vedhæftet som 
bilag).

ad 6: Indkomne forslag.
 
Forslag 1, af DDGUs bestyrelse: 
Bestyrelsen foreslår at der som alle andre år – under punktet ”Evt.” - vælges den såkaldte 
PDGA Europe Country Coordinator, som er det danske talerør i den europæiske ”afdeling” 
af PDGA. Bestyrelsen anbefaler, at denne koordinator er en fra DDGUs bestyrelse, da der er 
meget kommunikation, som går mellem DDGU og PDGA Europe.
Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer for.



 
Forslag 2, af DDGUs bestyrelse:
Bestyrelsen foreslår at den danske PDGA Europe Country Coordinator som andre 
år modtager et vederlag på kr. 1.000 - primært til dækning af transport ifm. den 
årlige ”generalforsamling” i PDGA Europe (som afholdes enten if. EM eller den årlige 
europæiske Major-turnering).
Derudover afstedkommer hvervet en arbejdsmængde, der bl.a. indebærer 1-2 
telekonferencer af ca. 3 timers varighed, ugentlig mailkorrespondance, det officielle ansvar 
for at medlemmer bliver indberettet korrekt, det officielle ansvar for at turneringer bliver 
sanktioneret korrekt, mv.
Vederlaget betales for seneste års virke med tilbagevirkende kraft d. 15/3, hvor DDGUs 
generalforsamling hvert år i flg. vedtægterne skal være afholdt.
Forslaget blev vedtaget med 3 stemmer for og 1 stemme imod.

Forslag 3, af DDGUs bestyrelse:
Bestyrelsen foreslår at alle bestyrelsesmedlemmer – dog ikke suppleanten – som 
andre år modtager et vederlag på kr. 1.000 til dækning af transport, telefonudgifter, 
internetopkobling, printerudgifter, besøg hos klubber og baner mv.
Vederlaget betales for seneste års virke med tilbagevirkende kraft d. 15/3, hvor DDGUs
generalforsamling hvert år i flg. vedtægterne skal være afholdt.
Forslaget blev vedtaget med 3 stemmer for og 1 stemme imod.
 

ad 7: Andreas Lindberg,  Arne Mejlholm og Søren Lindgreen genopstillede, mens Iben 
Blaabjerg stillede op som ny bestyrelseskandidat. Mette Vinther stillede op som suppleant.
 
Alle kandidater blev enstemmigt valgt til bestyrelsen for 2012.
Bestyrelsen byder de nye kandidater velkommen og ser frem til et positivt samarbejde.
 
 
ad 8: Stephen Skriver genopstillede og blev enstemmigt genvalgt.

 
ad 9: Da forslaget med at vælge en PDGA Country Coordinator blev vedtaget under pkt. 6, 
stillede Sinus op igen. Han blev enstemmigt genvalgt.

 
 
GF sluttede kl. 14:19.
 



Formandens beretning 2011
 
I 2011 fortsatte den gode udvikling dansk disc golf og DDGU er inde i. Vi så igen 
medlemstilgang og forøget tilmelding til turneringerne. Ikke mindre end 136 forskellige 
spillere deltog på DDGU Danish Tour 2011 og gennemsnitligt var der 42 deltagere pr. 
turnering. Det er helt klart noget der viser, at DDGU er kommet for at blive og at touren 
tiltrækker en masse forskellige spillere.
 
Til Danmarksmesterskaberne i Aalborg i september, som afsluttede sæsonen 2011, deltog 
hele 84 danske spillere - heriblandt 7 damespillere. Det er ligesom i 2010 et meget højt tal 
og vidner om, at vi måske har fat i den rigtige ende med hensyn til at skabe et image for 
sporten, som appellerer til både mænd og kvinder.
 
Ud over på vores egen tour, har danskere også vist sig rundt omkring i det internationale 
billede. Ikke mindst har Karl Johan Nybo igen vist sin klasse og ligger højt placeret på 
verdensranglisten for 2011. Karl Johan er stadig uden tvivl den bedste danske spiller og 
er som regel ikke i fare for at blive slået af andre danskere i turneringer, men til DM blev 
han presset i en sådan grad af Martin Spliid, at denne også på baggrund af flere andre 
gode resultater kunne kåres som årets spiller. Troels Rasmussen blev Rookie of the Year. 
En mængde andre spillere er dog på vej frem og vi glæder os til at følge dem i 2012 og 
fremover.
 
Proceduren vedrørende tilmelding til tour-turneringerne har været nævnt som en ting 
der kunne forbedres og vi har derfor arbejdet intensivt på at få vores tilmeldings- og 
Dankortbetalings-system helt strømlinet til sæsonen 2012.
 
Som DDGU-medlem er man jo automatisk medlem af det internationale disc golf-
forbund PDGA og der er Danmark faktisk det 6. største land i verden - målt på antallet af 
medlemmer. I Europa har kun “giganterne” Sverige og Finland flere medlemmer, og så 
Norge som oplever en meget kraftig fremgang i synligheden omkring disc golf i disse år.
 
Mht. baner er Danmark (formentlig) det land i Europa, som har flest pr. kvadratkilometer. 
Ikke mindre end 37 rundede vi i 2011 og der er forlydender om flere på vej. Banerne er, 
efter min mening, stadig vores bedste kort i arbejdet med at synliggøre disc golf i Danmark 
og derfor tror jeg på at vi slet ikke har nået potentialet for antal medlemmer og sportens 
udbredelse.
 
Derfor opfordrer jeg alle til at bruge netop den nemme tilgang til en bane, når I skal 
fortælle venner og familie om vores dejlige sport og lige tage dem med på en hyggerunde 
en gang imellem. Skaffer hvert DDGU-medlem bare et medlem ekstra om året, vil vi i 2015 
være over 3000 medlemmer og så kan der måske komme gang i økonomisk støtte fra 
fonde, sponsorer, Dansk Idrætsforbund osv. Det vil igen kunne sætte gang i mulighed for 
mere PR og flere medlemmer på den konto. Forhåbentlig kan disc golf så blive opfattet som 
en sportsgren på lige fod med f. eks. curling, som også er en relativt lille sportsgren, men 
som alligevel med det rette sportslige niveau har formået at skabe både TV-dækning, faste 
resultatspalter i aviser osv.
 
Med forhåbninger om en fortsat god vækst i dansk disc golf - og et godt disc golf år i 2012 - 
ønsker jeg alle danske disc golfere “god vind”.
 
 
Søren Lindgreen, Formand





BUDGET FOR DDGU 2012
Ind Ud Balance

Kontingent og merchandise 28.800,00 19.200,00 9.600,00
Arrangementer: Workshops og pigedag 1.000,00 2.000,00 -1.000,00
DDGU DT + DM (inkl. refusion af tilm. gebyr for TD'ere, samlet
stilling + PDGA-sanktionering) 110.000,00 100.000,00 10.000,00
Pokaler -  indgravering 2.000,00 -2.000,00
Skolepakker med 100 discs og 2 kurve + 100 ekstra discs 15.000,00 -15.000,00
Am-spillerpakker / merchandise og blyanter 4.000,00 -4.000,00
200 DDGU-minier 1.300,00 -1.300,00
EM-trøjer 1.820,00 -1.820,00
PR/website/turneringskasse 3.000,00 -3.000,00
PDGA landekoordinator - godtgørelse (for 2011) 1.000,00 -1.000,00
Annoncering på website 5.400,00 5.400,00
Dankort-løsning, betalingsservice + trans. 5.000,00 -5.000,00
Udbredelse: Træneruddannelse, foldere,
skoleturnering/program, støtte til klubber/baner, promotion-
video 11.000,00 -11.000,00
Juniorsatsning, DM 2.400,00 -2.400,00
Bestyrelsesgodtgørelse (for 2011) 5.000,00 -5.000,00
Gaver: Revisor, webmaster, partnere etc. 500,00 -500,00
Møder: Generalforsamling, årsseminar, turneringsmøder,
bestyrelsesmøder 1.500,00 -1.500,00
Indestående på bankkonto (før forudbetalte 2012-
kontingenter) 24.337,39 24.337,39
Indestående på PayPal-konto 5.294,90 5.294,90

0,00
Uforudsete udgifter 112,29 -112,29
TOTAL 174.832,29 174.832,29 0,00


