Referat af ordinær generalforsamling
Dansk Disc Golf Union
4 marts 2017
Fremmødte:
Formand Joakim Lauridsen (via Skype)
Kasserer Niels Kloster
Thomas Rasmussen (via skype)
Nicklas Jonasson (via Skype)
René Mikkelsen
1. Valg af dirigent og referent.
Joakim vælges til dirigent og referent deles mellem Joakim og Niels
Dirigenten slår fast at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, samt at alle fremmødte er
stemmeberettigede
2. Godkendelse af dagsorden.
Dirigenten slår fast at dagsordenen følger vedtægterne. Der er ingen indsigelser, hvormed
dagsordenen er godkendt.
3. Formandens beretning.
Dirigenten giver ordet til formanden, der fremlægger beretningen. (Se bilag 1)
4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
Kassereren får ordet og fremlægger regnskabet. Der gøres rede for nogle “trykfejl” i regnskabet.
(se bilag 2) Formanden kommenterer at vi bør ændre regnskabspraksis til et mere oplysende
format. Der er ingen indsigelser mod regnskabet, der dermed er godkendt
5. Afstemning omkring vedtægtsændringer.
Bestyrelsen har fremlagt to forslag til ændringer i vedtægterne. Formanden gør rede for
begrundelsen for ændringerne, som primært er af praktisk karakter.
Forslag 1: Følgende tilføjes til vedtægternes §8:
Stk. 12. Unionen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.
Forslaget enstemmigt vedtaget
Forslag 2: Følgende ændres i 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).
Ændres 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.

Forslaget enstemmigt vedtaget
Vedtægtsændringer kræver i følge vedtægterne 2/3 flertal blandt de fremmødte, hvilket blev
opnået.
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentsatser for det kommende
kalenderår.
Formanden gjorde rede for bestyrelsen forslag til forhøjelse af kontingentsatserne, samt
understregede ændringerne først gælder for sæsonen 2018. Forhøjelsen skyldes først og
fremmest at PDGA gebyrer i løbet af 2017 vil overgå til at blive opkrævet af PDGA Europe for
medlemmer i Europa, og som følge deraf blive opkrævet i Euro. Ændringerne reflekterer
Eurokursen, og at kontingentsatserne ikke er blevet reguleret i rakt med dollarkursens udvikling.
Der var ikke andre forslag til kontingentsatserne, hvorfor bestyrelsens forslag blev vedtaget som
følger:

• 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)

Budget udarbejdes som tidligere år i samarbejde med Generalforsamlingen. (Se bilag 3)
7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet yderligere forslag end de af bestyrelsen fremsatte.
Forslag 1: 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.
Forslaget enstemmigt vedtaget
Forslag 2: 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.
Forslaget enstemmigt vedtaget
8. Valg til bestyrelsen + suppleant.
Formanden er ikke på valg; Joakim fortsætter
Kassereren er på valg; Niels ønsker ikke at genopstille. Janek Lund har tilkendegivet interesse for
kassererposten. Valgt uden modkandidat.
Alle menige medlemmer af bestyrelsen er på valg. Der skal vælges 1-3 medlemmer; Thomas og
Kasper genopstiller mens Nicklas ikke ønsker genvalg.
Iben Blaabjerg tager imod valg til bestyrelsen og indtræder sammen med Thomas og Kasper.
(ingen yderligere kandidater)
Suppleant; Niels opstiller som suppleant, og erstatter Iben uden modkandidat.

Formanden nævner at han ikke forventer at genopstille næste år, hvorfor der skal findes en afløser
i løbet af året.
9. Valg af revisor.
Stephen Skriver har i år som tidligere revideret regnskabet. Bestyrelsen vil anmode ham om at
forsætte.
10. Valg af PDGA Europe landekoordinator
Sinus har i mangel af en egnet kandidat varetaget posten de seneste to år, men træder nu endeligt
tilbage. Martina Amadeus har tilkendegivet interesse for at overtage posten, selvom han vedkender
sig ikke at være den optimale kandidat. Det vedtages at gøre et sidste forsøg på at finde en mere
ideel kandidat. Hvis det ikke lykkedes, vil Martin blive udpeget.
Der laves en efterlysning og en landekoordinator udpeges så snart som muligt.
11. Eventuelt.
Rene Mikkelsen vil gerne have ført til protokol, at der bør arbejdes på at ændre DDGU’s struktur
på sigt, således at det ikke er de enkelte medlemmer, der skal melde sig ind, men at det er
klubberne, der bliver medlem af DDGU. Det er et emne, der har været vendt tildligere, og
bestyrelsen er ikke afvisende. Problemet er, at det ikke er en nem og ligetil process, og det kræver
nogle personer, der er mere inde i det, til at få den proces kørt i mål.
Et andet problem vil formentlig være, at samtlige klubber nok skal have ændret deres vedtægter,
hvorfor det er et langsigtet projekt

Søborg, 4. marts 2017

Dirigent & referent:
Joakim Lauridsen

Bilag 1, 2, 3:

Referent:
Niels Kloster

Bilag 1

Formandens beretning
DDGUs generalforsamling 4/3 2017
Bestyrelsen havde til sæsonen 2016 ændret flere ting i forhold til retningslinjerne på Danish Tour,
og vi var derfor naturligvis en smule spændte på hvordan spillerne ville reagere, selvom vi jo mente
vi havde fundet den rigtige løsning. Det blev vi så også bekræftede i da sæsonen først gik i gang.
Selv med 2 færre turneringer, var der næsten lige så mange samlede deltagere, som i 2015, som
var et rekordår. Alle 3 turneringer på Sjælland var praktisk taget fuldt hus, og selvom turneringer i
Jylland ikke havde helt samme opbakning, var der stadig rekordmange deltagere her også. Derfor
føler jeg også vi har fundet det rigtige fundament for afholdelse af Danish Tour, og det bliver også
afspejlet i de begrænsede ændringer i formatet til i år.
Med det reducerede antal turneringer på touren, lagde vi op til at regionale mesterskaber skulle
afholdes uden for touren. Det lykkedes på Sjælland, og med over 60 deltagere, tør jeg godt kalde
det en succes. Desværre var der ikke nogle jyder der ønskede at afholde et jysk mesterskab. Jeg
håber der bliver lavet om på det i år.
DM var igen i år udsolgt, og en bragende succes. Fro første gang prøvede vi tilmedling i Stages,
hvilket gav en smule ballade/diskussion. Vi har haft tradition for at alle kan deltage til DM, men vi er
på grænsen til at det ikke kan lade sig gøre længere, da vi jo heldigvis bliver flere spillere. Som det
var, var der dog stadig lige præcis plads nok til at alle der ønskede det, kunne deltage.
Fremadrettet har vi en opgave i at få løst det “problem” på en måde som tilfredsstiller så mange
som muligt.
Så vil jeg til slut også lige glæde mig over at vi fik sendt et fuldt hold afsted til EM i Oulu, Finland.
For første gang fik vi sendt et par lovende talenter afsted i Juniorrækken, og jeg tror og håber at
det har givet dem erfaring og blod på tanden, og at vi vil se dem blomstre endnu mere, og
forhåbentlig har nogle fremtidige stjerner. Desværre blev det ikke til en Europamester, da finnerne
var for stærke på hjemmebanen, men absolut et godkendt resultat af de fleste deltagere.
Forhåbentlig får vi EM til Danmark i 2108, og kan få revanche.
Nu ser jeg frem til sæsonen 2017, som har været lidt vanskelig at få skudt i gang, og jeg glæder
mig til at arbejde sammen med den nye bestyrrelse
Formand
Joakim B. Lauridsen

Bilag 2

Regnskab 2016

DDGU REGNSKAB 2016

Regnskab

Annoncering på website

1)

Copenhagen Open + VISA/Mastercard-betalinger

2)

Dankort-løsning, betalingsservice + trans.
DDGU DT + DM (inkl. refusion af tilm. gebyr for TD'ere, samlet stilling +
PDGA-sanktionering)
EM 2016

2)

Budget

Balance

3.600,00

-1.200,00

42.734,52

42.734,52

-4.267,35

-4.200,00

-67,35

-16.827,07

10.000,00

-26.827,07

-2.498,04

Gebyrer og renter
Kontingent/PDGA-merchandise

2.400,00

-2.498,04

-300,00

-300,00

11.419,60

17.500,00

-6.080,40

Medaljer, pokaler og gravering

-8.577,79

-4.000,00

-4.577,79

Møder: Generalforsamling, årsseminar, turneringsmøder,
bestyrelsesmøder

-3.442,31

-2.500,00

-942,31

-345,00

-2.700,00

2.355,00

-10.000,00

-16.200,00

6.200,00

2)

PR/website/turneringskasse
Tilskud til Ungdomsudvikling mm.

2)

Merchandise (discs, minier, flag mv.)

-5.000,00

Udbredelse: Træneruddannelse, ledere, skoleturnering, PR

-15.000,00

Godtgørelse - landekoordinator og bestyrelse
Gæld til PDGA

-500,00

500,00

-30.000,00

30.000,00

10.296,56
Aktiver

Aktiver: Bankkonto, saldo pr. 31/12-2016

Passiver

2.910,44
62.027,51

Passiver: Egenkapital pr. 1/1-2016 (inkl. PayPal-saldo)

54.641,39

Passiver: Resultat 2016 (Overskud)
Balance

Bestyrelsen, Formand Joakim Lauridsen

10.296,56
64.937,95

Revisor, Stephen Skriver

2) Da VISA/Mastercard-betalinger ikke
umiddelbart kan identificeres - og da
Copenhagen Open har lånt DDGUs
betalingsløsning - kan tallene for turneringer og
kontingent ikke nemt aflæses/bogføres.Det
skal i øvrigt noteres, at PDGA ikke har været
så gode til at opkræve betalinger, så vi har et
stort overskud på det grundlag. Det forventes
dog at vi skal betale ca. 30.000 kr. til dem

54.296,56

Budget 2016 - forskel
Aktiver: PayPal, saldo pr. 31/12-2016

15.000,00

-6.000,00

Gaver: Revisor, webmaster, partnere mm.

Årets resultat

Noter:
1) Indbetaling mangler og annoncør er blevet
rykket.

64.937,95

Budget diff
54.296,56

Revisoren har godkendt regnskabet med
følgende bemærkninger:
Kassebeholdningen på kr. 62.027,51 er tilstede
i Den Danske Bank oig saldoen hos PayPal på
kr. 2.910,44 er tilstede.
Regnskabet balancerer med kr. 64.937,95 og
der er gjort opmærksom på den manglende
betaling for annoncerting i punkt 1.
Stephen Skriver, Kbh, den 2. marts 2017.

Bestyrelsen, Kasserer Niels Kloster

Bilag 3

Budget

Budget For DDGU 2017
Kontingent og merchandise
DDGU DT + DM ( inkl. Refusion af tilm. Gebyr for TD'ere, samlet stilling
+ PDGA sanktionering)
Pokaler - indgravering og nyindkøb
Merchandise (discs, minier, flag(bannere mv.)
Udbredelse: Træneruddannelse, foldere, skoleturnering/program,
støtte til klubber/baner, promotionvideo, PR, Juniorer
Website
Turneringskasse
PDGA landekoordinator og bestyrelse - godtgørelse
Annoncering på website
Dankort-løsning, betalingsservice + trans.
Gaver: Revisor, webmaster, partnere etc.
Møder: Generalforsamling, årsseminar, turneringsmøder,
bestyrelsesmøder

Ind
20000
15000

5000
5000

25000
1000
2000
2000
3400
4200
1000
3000

Regnskabssystem/ Regnskabsuddannelse
Total
Indestående på bankkonto
Indestående på PayPal-konto
Indestående total
Uforudsete udgifter
Gæld til PDGA

Ud

2500
38400
62.027,51
2.910,44
64.937,95

50700

30000

