
Indkaldelse til generalforsamling 2017  
Dansk Disc Golf Union 

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i DDGU som afholdes:  

Lørdag d.4. marts kl. 12.00  
Sjælland 

Automatikvej 1, 2860 Søborg
Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Formandens beretning. 
4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet. 
5. Afstemning omkring vedtægtsændringer. 
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentsatser for det kommende kalenderår.  
7. Indkomne forslag. 
8. Valg til bestyrelsen + suppleant. Kasserer, 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.  
9. Valg af revisor. 
10. Valg af PDGA Europe landekoordinator 
11. Eventuelt.  

Vedr. pkt. 5 foreslår bestyrelsen følgende kontingentsatser: 

• 350 kr. pr. år for medlemmer der ønsker PRO medlemskab af PDGA. 
• 275 kr. pr. år for medlemmer der ønsker AMATØR medlemskab af PDGA. 
• 275 kr. pr. år for medlemmer der ønsker JUNIOR medlemskab af PDGA. (DDGU betaler 

kontingentet for juniormedlemmer) 
• 100 kr. pr. år for medlemmer der ikke ønsker medlemskab af PDGA, eller selv 

administrerer deres PDGA-medlemskab (se forslag til vedtægtændringer)  

Til pkt. 7 skal flg. poster til afstemning: 

• Kasserer - Niels Kloster genopstiller IKKE. 
• Samtlige menige bestyrelsesmedlemmer - De nuværende medlemmer, Kasper Hornby 

og Thomas Rasmussen genopstiller. Nicklas Jonasson genopstiller ikke. 

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 18/2-2017 pr. e-mail på formand@ddgu.dk. 

Forslag vedr. evt. vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 4/2-2017 pr. 
e-mail på formand@ddgu.dk (jf. vedtægter § 12 stk. 1). 

Bestyrelsen offentligører de indkomne forslag til alle medlemmer senest d. 24/2 - 2017.  

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal dit medlemskab være betalt for 
2017.

Med venlig hilsen 

Joakim B. Lauridsen 
Formand, DDGU 



Bilag 
Forslag til ændring af vedtægter på DDGUs ordinære generalforsamling d. 4/3-2017 

Forslag 1, af DDGUs bestyrelse: Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægternes §8:

Stk. 12. Unionen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. 
 
Begrundelsen for ovenstående forslag er at forenkle kommunikation med f.eks. banken, i 
forbindelse med ændringer af konti med mere. Vi oplevede tidligere at det var meget besværligt at 
skulle få samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift på dokumenter, hvilket trak processen i 
langdrag. 

Forslag 2, af DDGUs bestyrelse: Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægternes §5:

Nuværende ordlyd: 
Stk. 1
Dansk Disc Golf Union arbejder med én kontingenttype: Kontingent for enkeltpersoner. Dette 
fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet dækker både medlemskab af 
Dansk Disc Golf Union og Professional Disc Golf Association (PDGA). 

Foreslået ændret til:
Stk. 1
Dansk Disc Golf Union arbejder med én  kontingenttype: Kontingent for enkeltpersoner. 

Stk. 2
Der opereres med to typer af medlemskab; aktivt og passivt. Aktivt medlemskab forudsætter 
medlemskab af PDGA, og er en forudsætning for deltagelse i unionens turneringsaktiviteter.  

Stk. 3
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår.

Begrundelsen for ovenstående ændring er at gøre det mere overkommeligt for spillere der ønsker 
at støtte op om unionen, men ikke deltager aktivt i DDGUs aktiviteter og derfor ikke har behov for 
medlemskab af PDGA. Samtidig lægger vi op til at medlemmerne i højere grad selv står for 
fornyelse af deres PDGA-medlemskab, hvilket anbefales af PDGA og gør det administrative 
arbejde lettere for PDGA landekoordinatoren.

Forslag til behandling på DDGU's ordinære generalforsamling d. 4/3-2017 
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.

Forslag 2, af DDGUs bestyrelse: Bestyrelsen foreslår at den såkaldte juniorpulje nedlægges. 
Istedet øremærkes det samme beløb (50 kr. pr medlem) til en mere generel udbredelsespulje. Der 
vil fortsat være fokus aktiviteter primært rettet mod juniorer, men mulighed for også at støtte mere 
generelle projekter. 
Begrundelsen er at der ikke har været den store efterspørgsel efter midlerne og de projekter der 
har været har ikke haft den store effekt på antallet af juniorspillere. Derfor ønsker vi at midlerne i 
højere grad kan komme flere til gode og ikke bliver spildt.


