
                      
 

Repræsentantskabsmøde 2020 
Referat 

 
Lørdag 7. marts kl 15.00 

Vojens DiscGolfPark®, Overgårdsvej, 6500 Vojens 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Lars Lau: Dirigent 

Thomas Schytt: Referent 

 

2. Beretning fra formanden 

Dennis aflægger og dette er godkendt af de fremmødte 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Karsten fremlægger regnskab dette bliver godkendt 

 

4. Hovedbestyrelsen ønsker at repræsentantskabet tager 

stilling til et fremtidigt samarbejde med DFSU. 

Dennis Thygesen (formand) fremlægger sine tanker omkring dette 

emne og hvorfor han mener, at de fremmødte skal sige ok til det 

fremtidige arbejde. 

Der er opbakning fra de fremmødte til at arbejde videre med, men 

det endelige skridt skal godkendes inden den iværksættes. 

  

5. Beslutning om antal medlemmer i hovedbestyrelsen. 

Denne bliver diskuteret og der besluttes at det fortsætter uændret. 

Spørgsmål om hvem der kan stille op, alle der er medlem kan stille 

op. 

Der skal ikke sættes en grænse for hvor mange af hovedbestyrelsen 

medlemmer kan være fra en enkelt klub. 

 

6. Valg af PDGA landekoordinator 

Rene modtager genvalg og alle stemmer i. 

 

7. Valg af formand (ulige år) / kasserer (lige år) 

a. Formanden er ikke på valg 

b. Kassereren modtager genvalg 

Karsten Iversen genvælges. 



                      
 

8. Valg af minimum ét hovedbestyrelsesmedlem 

a. Thomas Schytt modtager genvalg 

Thomas Schytt genvælges 

Rene Mikkelsen genvælges 

Steffen Riise Andersen  opstiller og bliver valgt ind 

 

Chris Lodahl bliver genvalgt som suppleant 

  

9. Valg af en revisor 

Rasmus Dilling Hansen vælges til dette. 

 

10. Valg af en revisorsuppleant 

Brian Johansen vælges til dette 

 

11. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende 

kalenderår 

a. Hovedbestyrelsen foreslå 100kr pr medlem 

Dette emne bliver diskuteret flittigt og mange gode forslag kommer 

ind. 

 

Der udføres afstemning på baggrund af fremkomne forslag på 

mødet. 

9 stemmer 75 

12 stemmer 50 

Kontingentet fastsættes til 50 kr. 

 

12. Eventuelt 

Formanden opfordrer klubberne til at komme med alle de gode ideer 

de ligger inde med. 

Der bliver diskuteret muligheden for at der skulle være ekstra 

betaling for ikke medlemmer af DDGU der deltager i  

 

Karsten stiller spørgsmålet hvor tit og hvordan med turneringer skal 

afholdes. Gerne flere, men  ikke for mange. 

Danish Tour Duoen (René Mikkelsen/Dennis Thygesen) melder helt 

klart tidligere ud til kommenden tour. 

Ny bane i Tarm efter sommerferien. 

Kan Danmarksmesterskabet ikke afholdes i sommerperioden? Ønske 

fra flere. 

Kan DDGU ikke afholde TD kursus? 

Der er stor glæde i klubberne for det store arbejde at der er blevet 

lagt i DDGU. 

 



                      
Hovedbestyrelsen takker alle fremmødte for et godt første 

repræsentantskabsmøde. 

 

Hovedbestyrelsen DDGU 

 

Kontakt  

Dennis Thygesen 

Formand 

dennis@ddgu.dk 

 

Fremmødte 
KFGK: 3 
Opdrift: 3 
ÆDGK: 1 
Disc-Golf Vest: 1 
KFK: 2 (1 fuldmagt) 
Esbjerg: 3 
Aalborg Dinosaurs: 2 (1 fuldmagt) 
Hedensted: 1 
3 medlemmer af hovedbestyrelsen 
I alt 21 stemmer ved afstemning 
 

mailto:dennis@ddgu.dk

