
Generalforsamling DDGU, Kolding 24-02-2019 
Fremmødte: 
- Chris Lodahl 
- Dennis Thygesen 
- Karsten Iversen 
- Thomas Schytt 
- René Mikkelsen 
- Joakim Lauridsen 
 
1) Valg af dirigent/referent 
Referent: René Mikkelsen 
Dirigent: Joakim Lauridsen 
 
 
2) Joakim: Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, samtlige deltagere er stemmeberettigede, 
og der er ikke indleveret nogen fuldmagter. 
 
3) formandens beretning; Thomas: Der er ikke så meget at berette. Formanden har kun siddet 
der det sidste år for at DDGU ikke blev nedlagt (ikke kunne nedlægges). 
Joakim supplerer: det var med nød og næppe, at der blev afholdt DM og regionale 
mesterskaber. 
 
4) Kassereren (Joakim) fremlægger regnskab. Der skal nok komme et pænere regnskab til 
fremlæggelse på hjemmesiden. 
Tidligere har regnskabet bare været afstemmelse af bankkontoen sammenholdt med 'hvad har 
der ca været af udgifter' - ikke nogen detaljer omkring hvor pengene kommer fra, og hvor 
pengene er brugt - Ikke noget kasseren selv personligt kan stå inde for. I det sidste års 
regnskab er der forsøgt at gøre op med dette, selvom regnskabet ikke helt går op.  
Der er mulighed for, at man fremover bruger Klubmodul, men Joakim har ikke investeret for 
meget tid i det, da der ved hans indtrædelse som kasserer ikke var den store opbakning 
hverken for andre systemer og DDGU i det hele taget. 
 
Regnskabet fremlægges. Året 2018 ender med et samlet underskud på ca 9000kr - der har bl.a. 
ikke været en DT i 2018 der har kunne give indtægt. 
 
Detaljeret gennemgang af regnskab:  
Medlemsskaber: Der blev samlet indbetalt ca 24.000,- i kontigenter - heraf ca 12.000,- for 
PDGA-medlemsskaber. Betyrelse, TD'er mm. har fået refunderet ca 1100,- i kontigent (gratis 
medlemsskab til bestyrelse og TD'er).  
Gennemgang af regnskab for de turneringer der er afholdt gennem scorekeeper; Indbetalinger 
der kommer fra mastercard kommer med deres gebyr trukket fra, imens dankort-indbetalinger, 
der skal der først betalers gebyr senere, hvilket gør det svært at regne på hvor mange penge 
der reelt kommer ind. 



Der blev doneret sammenlagt 10.000,- til EM-delegationen. 
 
Der er ikke blevet indkrævet gebyr for annoncer (4stk) for 2018 pga det lave aktivitetsniveau - 
reklamerne er der stadig. 
 
Formandens vederlag for 2017 er påført regnskabet for 2018 (men er først overført i 2019, pga 
en fejl) 
 
Der ender med at være en forskel i registrerede indtægter og udgifter på ca 3700,- - kassereren 
kan ikke redegøre for hvor de sidste ca 6000,- der er forskel på på kontooversigten. 
 
De ca 30-35.000,- af de ca 100.000,- der står på kontoen nu, stammer fra gamle 
PDGA-medlemsskaber der aldrig er blevet opkrævet af PDGA. DDGU besluttede for nogen år 
siden, at den 'gæld' er forgældet, og pengene skal bruges - der har desværre bare ikke være 
nogen aktiviteter - det er stort set kun Lars  
 
 
Kommentarer til regnskabet 
- Dennis: Synes det er rart med bedre overblik i det fremlagte regnskab (i forhold til tidligere 
regnskaber).  
 
- Joakim: der blev ikke valgt nogen revisor i 2018 - såfremt nogen gerne vil have regnskabet 
tjekket efter sender Joakim meget gerne alle informationer videre.  
 
 
5) Budget: den nuværende bestyrelse har ikke fremlagt noget budget, hvilket der heller ikke 
skete sidste år.  
- Kontigentsats: der har ikke været nogen tanker omkring ændringer af kontigentsatsen. Den er 
på 100kr for nuværende, og der er enighed om at fortsætte med dette for 2019. 
 
6)  Indkomne forslag - 2 forslag omkring ændring i forhold til 'automatisk' indmelding i PDGA og 
korrektion af mulighederne for nedlæggelse af unionen.  
Begge punkter enstemmigt vedtaget. 
 
7) Betyrelsen: Der er ikke nogen modkanditater til dem der har opstillet (Janek har måtte trække 
sig) - alle er valgt enstemmigt. Dennis Thygesen er valgt som formand ved applaus. Kasserer 
findes senere i bestyrelsen. 
Chris Lodahl stiller op som suppleant - enstemmigt valgt. 
 
8) Valg af PDGA Europe landekoordinator - René ønsker at fortsætte, og er hermed også 
enstemmigt valgt. 
 
 



Eventuelt: Joakim har DDGUs turneringskasse(r) stående. Thomas Schytt henter tingene ved 
lejlighed.  
René bliver admin på google-kontoen og kan oprette emailaddresser til resten af bestyrelsen. 
Login-oplysninger mm. til linode-serveren overleveres snarest. 
 
Tak for god ro og orden. 
 
 


