
DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: 

Udbyhøjvej 189 

8930 Randers NØ. 

 

Fremmødte: Joakim Bank Lauridsen, Niels Madsen Kloster, Thomas Rasmussen, Kasper Hornby, Iben Blaabjerg 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Formandens beretning. 

4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet. 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 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:  

Joakim blev valgt som dirigent. Niels og Joakim blev valgt som referent i samarbejde. 

 

Ad 2:  

Dagsorden godkendt. 

 



Ad 3:  

Formandens beretning følger med referatet. Et spørgsmål blev rejst ang. DM 2016 og det bekræftes, at Valby afholder det i 2016 

samt Tilst i 2017 

 

Ad 4:  

Regnskabet godkendt med det forbehold, at kasseren undersøger de punkter, som der var tvivl om. Ang. regnskabsmetoden, så 

foreslås det, at kasseren tager et kursus i regnskab for at få en bedre måde at holde regnskab på. 

 

Ad 5:  

Kontingent fortsætter uændret på 200 + 50 for AM medlemskaber of 250 + 50 for PRO 
”Junior/ungdoms” puljen fortsætter. 

Note til kontingent: Juniormedlemskab står til 200 kr., men DDGU har besluttet at dække alle juniorers medlemskaber, så rent 
teknisk er det gratis at være juniormedlem. 

 

Ad 6:  

Budgettet lavet i samarbejde med generalforsamlingen. Budgettet godkendt. 

 

Ad 7: 

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. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 5 stemmer. 

 

Ad 8:  

Formanden genopstiller og er valgt uden modkandidater. Kasper, thomas og Nicklas genopstiller. Ingen nye kandidater Alle er valgt. 
Iben genopstiller som suppleant og er valgt. 

Bestyrelsen fastsat og alle er enstemmigt valgt.  
 

 

Ad 9: 

Valg af revisor udsættes, da vi på nuværende tidspunkt ikke har fundet en kandidat. 
 

Ad 10:  

I mangel af andre kandidater, så indstiller bestyrelsen, at Sinus fortsætter som landekoordinator indtil en andet kandidat kan 
overtage. 

 

Ad 11: 

Intet under eventuelt. 

  



Formandens beretning, 2015 
Randers, d. 12/3 2016 
 
DDGU Generalforsamling 
 
Formandens beretning 
 
Sikke en sæson 2015 har været. En succes på nærmest alle parametre. Det fremgik også tydeligt at vores evaluering 
efter sæsonen. Dejligt når det arbejde der er blevet lavet igennem flere sæsoner bærer frugt. Det gav nogle udfordringer, 
og det bliver spændende at følge udviklingen i 2016 for at se om vi har fået dem løst. 
 
Deltagerantallet på Prodiscus Danish Tour 2015 taler for sig selv. Vi har i gennem flere sæsoner lavet et stort arbejde for 
at få flere spillere, især de nye, til at deltage, og det må man sige lykkedes med tilføjelsen af MA2. Faktisk så stor en 
succes at det gav udfordringer med deltagerantallet på flere af turneringerne på Sjælland. Det ville være dejligt hvis 
klubberne i Jylland ville samle handsken op, og drive udviklingen af nyes spillere op også. Især nu hvor flere og flere 
baner skyder op, burde der være muligheder nok. Vi vil fra DDGU’s side naturligvis gerne hjælpe i det omgang vi kan, 
men først og fremmest er det klubberne og spillerne, der er nødt til at drive udviklingen frem. 
I udgangspunktet er det jo kun positivt med mange nye spillere, men det tydeliggjorde også nogle svagheder i 
præmiestrukturen, som vi desværre ikke kunne nå at løse inden sæsonen. De mange amatørspillere og præmiestrukturen 
gjorde det tydeligt at vi var nødt til at lave ændringer i forhold til især Open rækken, for den nye sæson, og det har vi jo så 
forsøgt. Jeg glæder mig til at se hvordan det kommer til at fungere. 
 
Det lykkedes os at skaffe Prodiscus som sponsor for Danish Tour, takket være Sinus. Det var ikke en stor opgave at lukke 
aftalen, dog lidt sværere at få Prodiscus til at sende sponsormaterialet, hvilket desværre resulterede i lidt et antiklimaks til 
de første par turneringer, da vi ikke havde præmierne til at dele ud af. Det bliver heldigvis ikke et problem i år, da jeg har 
modtaget det. Jeg er rigtigt tilfreds med at Prodiscus har valgt at forsætte sponsoratet af Danish Tour igen i år. Det er med 
til at gøre Touren bedre, og det er helt sikkert noget vi skal arbejde hårdt på i fremtiden at gøre mere ud af, hvis vi skal 
fortsætte med at gøre touren endnu bedre. Og det skal vi. 



 
Ligesom Touren bød på deltagerrekord, så gjorde DM det samme. For første gang var der fuldstændigt udsolgt med 90 
deltagere. Kristian Engsig-Karup stod for en fantastisk afslutning på sæsonen, og levede til fulde op til DM i Kokkedal året 
forinden. Også her skal vi fremadrettet arbejde på at hjælpe TD og støtte mere op omkring DM, så vi kan udvikle det til en 
endnu bedre turnering end det allerede er. Og i og med at vi allerede har besluttet hvor DM i 2017 skal holdes, er der 
heldigvis rigtigt god tid til at gøre noget ved det.  
 

  



 

 

 

 



Budget For DDGU 2016   

 Ind Ud 

Kontingent og merchandise 37500 20000 

DDGU DT + DM (inkl. Refusion af tilm. Gebyr for TD'ere, samlet stilling + PDGA 
sanktionering) 100000 90000 

Pokaler - indgravering og nyindkøb  4000 

Merchandise (discs, minier, flag(bannere mv.)  5000 

Udbredelse: Træneruddannelse, foldere, skoleturnering/program, støtte til 
klubber/baner, promotionvideo, PR  15000 

Website  700 

Turneringskasse  2000 

PDGA landekoordinator og bestyrelse - godtgørelse  6000 

Annoncering på website 3600  

Dankort-løsning, betalingsservice + trans.  4200 

Gaver: Revisor, webmaster, pertnere etc.  500 

Møder: Generalforsamling, arsseminar, turneringsmøder, bestyrelsesmøder  2500 

Indestående på bankkonto 53533,88  

Indestående på PayPal-konto 1107,51  

Junior-/ungdoms-arbejde  16200 

Uforudsete udgifter   

Gæld til PDGA  30000 

 195741,39 196100 



 


