
Indkaldelse til generalforsamling 2018  
Dansk Disc Golf Union 

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

Lørdag den 3. marts kl. 12.00  
Nordager 22 
6000 Kolding 

i Nplus’ lokaler
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 beholde de nuværende 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 

Til pkt. 7 skal flg. poster til afstemning: 

• Formand - Joakim Lauridsen genopstiller IKKE. 
• Samtlige menige bestyrelsesmedlemmer - De nuværende medlemmer, Niels Kloster og 

Iben Blaabjerg  genopstiller ikke. Desuden har Janet Lund trukket sig som kasserer, 
hvorfor der skal vælges mindst 2 medlemmer ud over formanden.

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 17/2-2018 pr. e-mail på formand@ddgu.dk. 

Forslag vedr. evt. vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 2/2-2018 pr. 
e-mail på formand@ddgu.dk (jf. vedtægter § 12 stk. 1). 

Bestyrelsen offentligører de indkomne forslag til alle medlemmer senest d. 23/2-2018.  

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal dit medlemskab være betalt for 
2018.

Med venlig hilsen 

Joakim B. Lauridsen 
Formand, DDGU 



Bilag 

Forslag til behandling på DDGU's ordinære generalforsamling d. 3/3-2017 
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, ad René Mikkelsen: For et par år siden, under Kokkedal Open, var der nogen der 
luftede tanken om. at DDGU skulle være en 'klub for klubberne' istedet for en klub for 
enkeltmedlemmer. Begrundelsen var, at det langt fra er alle der er medlem af en lokal klub også er 
medlem af DDGU, og derfor ville DDGU ikke have så store medlemstal i nakken som potentialet 
var.
..og siden skete der så ikke noget, så nu vil jeg gerne have lov til at stille dette forslag. Hvad det 
reelt skal dække over af vedtægtsændringer i DDGU såvel som i de enkelte klubber der måtte 
ønske at blive medlem af DDGU fremover ved jeg ikke. Dog skal det koste noget mindre per 
'person der repræsentes eller et fast enkeltbeløb per klub (godt for de store klubber, skidt for de 
små).

Enkeltpersoner skal derfor ikke fremover melde sig ind i DDGU, men blot sørge for at være 
medlem af en klub der er medlem af DDGU for at måtte spille DT/JM/SM/DM.

Med den tilslutning der lader til at være til DDGU (eller mangel på samme..) i denne tid, så ser 
dette som værende en eneste måde DDGU vil kunne overleve på efter generalforsamlingen i år.


