
Referat for Ordinær Generalforsamling i Dansk Disc Golf Union 03.03.2018  
 
Tilstede fra bestyrelsen: Formand Joakim B. Lauridsen, Supplerende Kasserer Niels Kloster 
(via skype)  
Medlemmer tilstede: Dennis Thygesen, Kenny Jacobsen, Mikkel Zeeb (ikke 
stemmeberettiget, pga. manglende kontingent)  
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent. 

- Dirigent: Joakim - referent: Niels og Joakim deles 
 
2. Godkendelse af dagsorden. 

- godkendt uden bemærkninger 
 
3. Formandens beretning. 

- fremlagt 
 
4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet. 

- fremlagt  og godkendt 
 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentsatser for det kommende 
kalenderår. 

- Budget gøres frit for den kommende bestyrelse pga at ingen nuværende 
bestyrelsesmedlemmer fortsætter, og at det er tvivlsomt at en bestyrelse kan dannes 
på denne generalforsamling. 

- En bevarelse af nuværende kontingentsatser for 2019 er godkendt. Se nedefor 
 
6. Indkomne forslag. 

- Forslag 1: Vederlag til formanden. Enstemmigt vedtaget 
- Forslag 2: DDGU som forening af klubber. Forslaget blev debatteret, og det blev 

blandt andet nævnt at det historisk set var for at undgå dette, at DDGU blev dannet. 
Det påpeges endvidere at sportens ekstremt individuelle udformning gør at der bør 
være mulighed for at være medlem af Unionen uden klubtilknytning. Formanden 
understregede at uanset hvad, vil  en vedtagelse af forslaget ikke kunne medføre 
andet end at en and at bestyrelsen skal arbejde med det fremadrettet. En ændring af 
Unionens udformning vil under alle omstændigheder kræve vedtagelse af omfattende 
vedtægtsændringer. Der var ingen stemmer hverken for eller imod forslaget, og 
forslaget er derfor ikke vedtaget. Det vil være op til en kommende bestyrelse om man 
ønsker at arbejde mod et sådan ændring.  
 

Formanden påpegede at at forslag 1 normalt også omfattede PDGA-landekoordinatoren, 
men da den post har ligget stille, var det ikke aktuelt i år. Der blev desuden informeret om 
der historisk var vederlag til alle i bestyrelsen, men at det er blevet lavet om inden for de 
sidste år til at det kun er formanden der har modtaget det. 
 
7. Valg til bestyrelsen + suppleant. Formand, 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 



- Ingen opatillede kandidater til formandsposten, og ingen af de fremmødte ønskede at 
stille op. 

- Ingen opstillede kandidater til bestyrelsen, og ingen af de fremmødte ønskede at 
stille op. 

- Da der ikke er valgt en bestyrelse, var der intet valg til suppleant. 
- Ekstraordinær Generalforsamling  skal udmeldes med mindst 3 ugers varsel. 

Der blev stillet spørgsmål til hvornår den ekstraordinære generalforsamling skulle være 
afholdt. Formanden kunne ikke redegøre for det, og der kunne ikke umiddelbart findes et 
svar i vedtægterne.  
 
8. Valg af revisor. 

- I lighed med tidligere år, har generalforsamlingen ikke valgt en revisor. Det vil være 
op til den kommende bestyrelse at udpege en sådan.  
På grund af at der er relativt mange penge i kassen, understreges vigtigheden i at 
regnskabet revideres, så pengene ikke bare forsvinder. 

 
9. Valg af PDGA Europe landekoordinator 
To kandidater har meldt sig: René Mikkelsen og Peter Kofoed. Bestyrelsen peger på René 
Mikkelsen 

- René Mikkelsen enstemmigt valgt. 
 
10. Eventuelt. 

- Det lave fremmøde og evt. årsager blev drøftet. Formanden kunne berette at det ikke 
var usædvanligt, og at han var mere overrasket over at der kom tre, end hvis der ikke 
var kommet nogen 

 
 
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 
 

 
Joakim B. Lauridsen 
Formand  



Formandens beretning 2017 
 
2017 har været et stille år for DDGU. I hvert fald aktivitetsmæssigt, hvilket også afspejles i 
regnskabet. Desværre havde bestyrelsen ikke det store engagement, og meget har ligget på 
formandens skuldre, hvilket også har resulteret i det lave aktivitetsniveau.  
Danish Tour var i 2017 en smule skuffende målt på  antal spillere sammenlignet med 2016, 
hvilket resulterede i de foreslåede ændringer til 2018. Mere om det senere. Desværre var 
der i forbindelse med sidste afdeling en episode, der medførte at Thomas Rasmussen og 
Kasper Horby valgte at træde ud af bestyrelsen, hvorefter Niels Kloster som suppleant trådte 
ind i stedet. Senere valgte også kasserer Janek Lund at trække sig, grundet uenighed 
omkring udtagelserne til EM. 
 
Arbejdet med Danish Tour for den kommende sæson har været en stor udfordring. 
Oprindeligt var det intentionen at fortsætte samme koncept som 2017, men på grund af det 
faldende antal deltager, og feedback fra spillerne, foreslog bestyrelsen et nyt koncept, med 
en Danish Tour rettet mod Pro-rækkerne, for de mere seriøse spillere, og en mere afslappet 
serie af turneringer for amatører og hyggespillerne. Desværre var der ikke opbakning til det 
blandt turneringsarrangørerne, og vi havde nok “glemt” at tage dem med på råd. Generelt 
var der meget få klubber/arrangører der var intereserede i at afholder turneringer i 
DDGU-regi, hvilket desværre medfører at der ikke bliver nogen Danish Tour i år. Det er jeg 
personligt meget ærgerlig over, men det betyder heldigvis ikke at der ikke bliver afholdt 
turneringer. JM vender tilbage efter et par sæsoner, og der bliver også afholdt turneringer i 
Aalborg og Tilst, bare ikke som en del af Danish Tour eller under DDGU. På Sjælland vil der 
udover SM også være Eurotouren i Kokkedal. OMFTL vender tilbage og det samme gør 
Knæk Cancer turneringen, samt en ny turnering; Road to Tyyni.  
Efter den beklagelige aflysning af DM i Roskilde, er der heldigvis også kommet en ny dato 
og arrangør, så vi får et DM i 2018.  
 
Min oprindelige plan var at stille op til bestyrelsen igen, blot ikke som formand, men jeg har 
som skrevet tidligere valgt at trække mit kandidatur ind til videre. Jeg er blevet bekendt med 
at der er en del medlemmer der er utilfredse med DDGU og/eller mig, og jeg ønsker ikke at 
være en hindring for en ny bestyrelse fremadrettet. Desværre har den utilfredshed ikke 
betydet at der har meldt sig kandidater til at overtage arbejdet med at bringe Disc Golf i 
Danmark videre. 
 
Joakim B. Lauridsen 
Formand DDGU 
 
 


