
Indkaldelse til generalforsamling 2016  
Dansk Disc Golf Union 

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i Dansk Disc Golf Union som 
afholdes:  

Lørdag d.12. marts kl. 12.00  
Fremtidens Foreningshus 

Udbyhøjvej 189 
8930 Randers NØ

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. Valg af PDGA Europe landekoordinator 
10. Eventuelt.  

Vedr. pkt. 5 foreslår bestyrelsen at fortsætte med de nuværende kontingentsatserne, så de 
forbliver som flg.: 

• 300 kr. pr. år for kategorien PROFESSIONEL. 
• 250 kr. pr. år for kategorien AMATØR. 
• 250 kr. pr. år for kategorien JUNIOR. (DDGU refunderer kontingentet)  

Til pkt. 7 skal flg. poster til afstemning: 

• Formand - Joakim B. Lauridsen genopstiller. 

• Samtlige menige bestyrelsesmedlemmer - De nuværende medlemmer, Kasper Hornby, 
Nicklas Jonasson og Thomas Rasmussen genopstiller alle. 

Ethvert medlem kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen (vedtægter § 6 stk. 7). 
Forslag, der ønskes optaget som særskilte punkter (pkt. 6 i dagsordenen ovenfor), skal være 
formanden i hænde senest 27/2-2016 pr. e-mail på formand@ddgu.dk. 

Forslag vedr. evt. vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 13/2-2016 pr. 
e-mail på formand@ddgu.dk (jf. vedtægter § 12 stk. 1). 

Bestyrelsen bekendtgør de indkomne forslag til alle medlemmer senest d. 04/3 - 2016.  

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal dit medlemskab være betalt.

Med venlig hilsen 

Joakim B. Lauridsen 
Formand, DDGU 



Bilag 

Forslag til behandling på DDGUs ordinære generalforsamling d. 12/3-2016. 
Forslag 1, af DDGUs bestyrelse: Bestyrelsen foreslår at Formanden – 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. 
Tidligere har samtlige medlemmer af bestyrelsen modtaget vederlaget, men den nuværende 
bestyrelse ser hellere pengene brugt anderledes.


