
                      
 
 

Ekstraordinær generalforsamling 
30. november 2019 

kl 16.30 
Eghjorten 

 
I henhold til §9 Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Disc Golf Unions 
vedtægter, indkalder bestyrelsen enstemmigt til ekstraordinær generalforsamling d. 
30. november 2019 ved Eghjorten disc golf bane. 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent 
3. Afstemning 1: Skal DDGU i fremtiden være baseret på 

foreningsmedlemskab? 
4. Afstemning 2 (under forudsætning af at den ekstraordinære generalforsamling 

stemmer for et foreningsbaseret medlemskab af DDGU): Vedtægtsændring 
a. Nye vedtægter er til debat og afstemning. Nye vedtægter og ny struktur 

vil træde i kraft pr 1. januar 2020, såfremt forsamlingen stemmer derfor. 
 
Inden mødet opfordres til spil på Eghjorten Disc Golf Bane fra kl 13. 
 
Vel mødt 
 
Bestyrelsen 
 
Kontakt: 
Dennis Thygesen, formand 
dennis@ddgu.dk 
Tlf: 30221466 
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Baggrund 
 
Bestyrelsen i DDGU har siden generalforsamlingen 2019 arbejdet med en omlægning af 
strukturen i DDGU. Bestyrelsen ønsker at styrke samarbejdet mellem union og klubberne, da 
vi ser klubberne som en helt essentiel del af discgolfens udvikling i Danmark. Det er 
klubberne, der arbejder med at forbedre disc golf faciliteterne landet over. Det er klubberne, 
der udbreder kendskabet til sporten. Det er klubberne, der arrangerer turneringerne. Derfor 
er det helt naturligt også at sætte klubberne i centrum for organisationen på landsplan, i 
håbet om at klubberne i samarbejde med et forbund vil være i stand til at drive sporten 
fremad i Danmark. 
 
Det er bestyrelsens ønske at disc golf for fremtiden organiseres i henhold til almindelig 
praksis i resten af foreningsdanmark. Det skal være klubberne, der indmeldes i DDGU. Når 
en spiller indmeldes i en given klub, er vedkommende automatisk medlem af DDGU, såfremt 
pågældende klub har tegnet et medlemskab af DDGU.  
 
Den øverste myndighed for DDGU vil blive repræsentantskabet, hvor klubbernes 
repræsentanter konstituerer medlemmerne. Her vælges hovedbestyrelsen, fastsættes 
kontingent mm. Bestyrelsen i DDGU ønsker på den måde at inddrage klubberne i 
udviklingen af både disc golf generelt, men også af DDGU. Vi føler, at dette bedst vil sikre et 
forbund, der har overblik over disc golf i Danmark.  
 
På det organisatoriske plan mener vi, at dette er den bedste løsning. Ved at bringe 
klubberne tættere på DDGU tror vi på, at disc golf er i højere grad er i sikre hænder 
organisatorisk end ved individuelle medlemskaber.  
 
Kontingentet til DDGU vil bestemmes på førstkommende repræsentantskabsmøde i 2020 og 
være gældende fra sæson 2021. Det betyder, at det er kontingentfrit for klubberne at 
indmelde sig i DDGU i 2020. Klubberne får dermed selv tid til at implementere evt 
kontingentforøgelser, da DDGU ikke ønsker at pålægge klubberne en ekstra udgift uden 
tilsvarende indtægt. 
 
I tilfælde af spørgsmål eller en uddybende snak, kontakt venligst Dennis Thygesen, formand 
DDGU, via mail (dennis@ddgu.dk) eller pr telefon (30221466). 
 
Sportslige hilsner 
 
DDGU Bestyrelse 
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