
DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: 

DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 

1552 København V 

Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim Lauridsen, Kasper Hornby, Thomas 

Rasmussen, Iben Blaabjerg 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Formandens beretning. 

4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet. 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen + suppleant. Formand, 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

 

Ad 1:  

Joakim Lauridsen blev valgt som dirigent. Sinus Frank blev valgt som referent. 

 

Ad 2:  

Godkendt. 

 

Ad 3:  

Formandens beretning følger med referatet. 

 

Ad 4:  

Fremlagt og godkendt når de diverse forklaringer er gået igennem. 

 

Ad 5:  

Budgettet lavet i samarbejde med generalforsamlingen. DDGU kan afsætte midler men ikke 

(bestyrelses)tid. Kontakt DDGU vedr. konkrete ting posterne kan bruges til; ALT er velkomment. Note til 

kontingent: Juniormedlemskab står til 200 kr., men DDGU har besluttet at dække alle juniorers 

medlemskaber, så rent teknisk er det gratis at være juniormedlem. Kontingentsatser bibeholdes inkl. 

Sidste års forøgelse, der var øremærket til juniorpuljen. 



 

Ad 6:  

Forslag var under afstemning FØR pkt. 5 som aftalt vedr. pkt. 2: Godkendelse af dagsordenen. 

Forslag 1, af DDGUs bestyrelse:  

Bestyrelsen foreslår at der som alle andre år – under punktet ”Evt.” - vælges den såkaldte PDGA Europe 

Country Coordinator, som er det danske talerør i den europæiske ”afdeling” af PDGA. Bestyrelsen 

anbefaler, at denne koordinator er en fra DDGUs bestyrelse, da der er meget kommunikation, som går 

mellem DDGU og PDGA Europe. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 2, af DDGUs bestyrelse:  

Bestyrelsen foreslår at den danske PDGA Europe Country Coordinator som andre år modtager et 

vederlag på kr. 1.000 - primært til dækning af transport ifm. den årlige ”generalforsamling” i PDGA 

Europe (som afholdes enten if. EM eller den årlige europæiske Major-turnering). Derudover 

afstedkommer hvervet en arbejdsmængde, der bl.a. indebærer 1-2 telekonferencer af ca. 3 timers 

varighed, ugentlig mailkorrespondance, det officielle ansvar for at medlemmer bliver indberettet 

korrekt, det officielle ansvar for at turneringer bliver sanktioneret korrekt, mv. 

Vederlaget betales for seneste års virke med tilbagevirkende kraft d. 15/3, hvor DDGUs 

generalforsamling hvert år i flg. vedtægterne skal være afholdt. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 3, af DDGUs bestyrelse:  

Bestyrelsen foreslår at alle bestyrelsesmedlemmer – dog ikke suppleanten – 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.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad 7:  

Alle stiller op som eneste kandidater på hver deres post og er dermed valgt ind: Niels Kloster er kasserer. 

Thomas Rasmussen, Kasper Hornby, Nicklas Jonasson er ordinære bestyrelsesmedlemmer. Iben er 

suppleant. 

 



Ad 8: 

Sinus er den eneste, der stiller op som revisor og er dermed valgt. 

 

Ad 9:  

Da forslaget med at vælge en PDGA Country Coordinator blev vedtaget under pkt. 6, stillede Sinus op 

igen. Han blev enstemmigt genvalgt. 

Vedr. pkt. 5 foreslår bestyrelsen ingen ændring af kontingentet, så kontingentsatserne 
forbliver som flg.: 
• 300 kr. pr. år for kategorien PROFESSIONEL. 
• 250 kr. pr. år for kategorien AMATØR. 
• 250 kr. pr. år for kategorien JUNIOR.  



Formandens beretning, 2014 
 
Dette var mit første år som formand for unionen. Ikke alt er gået som jeg havde tænkt det, men alt i alt, 

så synes jeg at jeg selv og bestyrelsen er sluppet hæderligt fra sæsonen 2014. Hvis vi starter med nogle 

af de tiltag, som ikke rigtigt kom fra land som jeg havde ønsket det, så kan det nævnes at vores 

juniorsatsning/-pulje var lidt længere om at blive effektueret end vi planlagde da den blev vedtaget på 

sidste års generalforsamling. Det positive, hvis man skal vende det på den måde, er at pengene stadig er 

der og at de forhåbentlig kan komme ud at arbejde i år, nu hvor det lanceret lidt bredere, end kun 

deltagerne på sidste års generalforsamling. Vi havde også en plan om at give en DDGU disc og gavekort 

til nye medlemmer af unionen. Jeg havde undervurderet hvad der skulle til for at få det op at køre, så 

det nåede ikke at komme igang sidste år. Det er heldigvis blevet lanceret fra start af denne sæson, og 

det bliver spændende at se hvordan det kommer til at gå, når der skal evalueres på det senere på året. 

Der er sikkert flere ting der kunne have gået bedre, men det var de to som har ærgret mig mest i det 

forløbne år. 

Så er der jo heldigvis også ting der er forløbet efter planen. Endda over forventning. Danish Tour havde 

deltager rekord med 399 spillere i alt og 139 forskellige spillere. Og det blev til et gennemsnitligt 

deltagerantal på 44 per turnering. Noget af fremgangen i forhold til 2013 er selvfølgelig at der var to 

turneringer mere, men det er ikke hele forklaringen. Det er også en lille fremgang i forhold til det 

tidligere rekordår i 2012, hvor der var samme antal turneringer. Det bliver spændende at se hvordan 

tourens i år 8 turneringer kommer til at forløbe, og om vi kan holde momentum. En af de nye tiltag på 

Touren sidste år var at afholde to turneringer på samme weekend tæt på hinanden. Konceptet var 

oprindeligt tiltænkt de mindre turneringer på 9-hullers banerne. Både for at tiltrække flere spillere 

langvejs fra og samtidig give dem der ikke nødvendigvis kan afsætte begge dage i en weekend 

muligheden for at stadig at have muligheden for at spille den ene af dagene, til forskel fra de normale 

todagsturneringer. Og det lykkedes delvis i forbindelse med Mølleparken og Roskilde, og var en stor 

succes ved turneringerne i Hillerød og Kokkedal. Ideen blev også taget godt i mod i vores evaluerings 

spørgeskema som vi sendte ud i efteråret. Det var derfor planen at vi i højere grad i år ville gentage 

forsøget, men planlægningen af turneringskalenderes sammen med de ansvarlige TD’ere, gjorde det 

desværre ikke muligt. Vi må se hvordan det ender i weekenden den 11-12. april, hvor sæsonen skydes 

igang i Randers og Ørsted. Der var desuden en rigtig god respons på evalueringen fra spillerne, og den 

var i det store hele positiv.  

Og så var det her jeg gerne ville kunne prale af at vi har fundet en sponsor til Danish Tour, men vi har 

desværre ikke lukket aftalen endnu. 

En sidste postiv rekord fra sæsonen 2014, som DDGU i meget stor grad kan takke KFGK for, var den 

overvældende succes som årets DM i Kokkedal blev. Vi var en sølle tilmelding fra at få fyldt turneringen 

op. Det endte så med at 86 spillere stillede til start, og det tror jeg er rekord til et DM. I den forbindelse 

kan det så bemærkes at Kokkedal Open i år forlængst er fyldt og der står spillere på ventelisten. Lad os 

håbe at DM i Aalborg i år kan blive en lige så stor succes.





 

 


