
                      
 

Ekstraordinær generalforsamling 
30. november 2019 

kl 16.30 
Eghjorten 

 
Referat 

 
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. 
 
Fremmødte: 8 
Fuldmagter: 4 
 
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. 
 
Referat 
 
DDGU Ex. generalforsamling 2019 
 
Velkomst ved Dennis Thygesen 
 
Der er indkaldt, da vi ønsker at stemme om nye vedtægter, med henblik på at skifte til at 
være klubunion. 
 
Erik Hammer er valgt som dirigent. 
Erik: Der er indkaldt lovligt (mere end 3 uger jf vesdtægter). 
 
Der skal vælges en referent: René Mikkelsen er valgt. 
Der er to punker på dagsordenen. 
 



                      
 
Punkt 1 vedgår afstemning om skifte af vedtægter (klubuniuon istedet for individuelt).  
Der er trukket statistik hos DGI fra medlemsklubber  
Lars Lau: de rer trukket tal fra CFR-register, hvor der kan trækkes tal på klubber der er 
medlem af DIF eller DGI (præciseres). Tallene indbetaffer både discgolf og 
Ultimate-afdelinger i en del af de klubber der er medlemmer (KFK har ca 250 medlemmer, 
hvor ca 100 er discgolfere, Aalborg er ca 50 medlemmer ).. Samlet set forventes det, at der 
ca 750 registrerede discgolfere - det bemærkes, at der nok individuelt er noget overlap da en 
del er medlem af flere klubber, men stadig mange flere end de ca 130 der er medlemmer af 
DDGU i 2019. 
Brian (Esbjerg): Hvordan kontrollerer man, at en spiller under det nye setup, er 
spilleberettiget til eventuelle turneringer 
René (og andre): det er en opgave der kommer senere, hvis der stemmes for. 
 
Antal samlede stemmer: 8 stemmeberettigede + 4 fuldmagter - samlet 12 stemmer. 
 
Erik: Lad os gå til afstemning 1: skal DDGU i fremtiden være baseret på 
foreningsmedlemskab?: Der stemmes enstemmigt for. Ingen imod.  
 
 
Erik: Tjekker, at de nye vedtæger kan godkendes jf stemme-reglerne i de tidligere vedtægter 
- der skal være mindst 2/3 for, hvilket med 12 stemmer er OK. 
Der kan ikke komme ændringsforslag til vedtægterne på selve generalforsamlingen, men der 
må gerne præciseres ordlyd. 
 
Gennemgang af de nye retningslinier: 
Dennis: Der er ikke forskel på de første 3 paragraffer - de er ren copy/paste fra de tidligere 
vedtægter. 
Dennis gennemgår vedtægterne paragraf for paragraf. 
Lars Lau: Spørgsmål til paragraf 4: 4.1: 'bestyrelsen' skal rettes til 'hovedbestyrelsen'. 'På' 
rettes til 'med' ('.. med mindst 5 ..'). 
Brian (Esbjerg) : 4.2: Når der skal indsendes medlemslister året før (31/12), hvad gør man 
så med spillere der melder sig ind i en klub i april?  
Der præciseres, at det lige nu kun er til DM der kræves medlemsskab til, og tourmanager(s) 
ser ikke det store problem i, at kontakte den enkelte klub for de enkelte spillere der måtte 
være tvivl om.  
 
Dennis: 4.3 : springende punkt - det skal være let for DDGU at kunne kontakte en ansvarlig 
for den enkelte klub.  'De tilsluttede klubber' rettes til 'medlemsklubber'.  
 
4.4: Der præciseres hvem vedtægterne angår (spillere der er medlem af en klub der er 
medlem af en klub). 
 
4.5: Der præciseres, at deltagelse i et 'mesterskab' kræver medlemskab. Således, kan man 



                      
 
godt deltage i en Danish Tour afdeling, der samtidig er regionalt/dansk 
mesterskabsturnering. 
 
4.6.1 - ingen rettelser 
4.6.2 - Lars Lau har spørgsmål til begrebet 'primær klub'.  
Thomas S: Der skal evt præciseres, hvem den enkelte repræsent repræsenter.  
Erik: rettes til : "en repræsentant kan medbringe fuldmagter fra samme klub." 
 
4:7 : Lars Lau: der bør være et maksimum antal bestyrelsesmedlemmer. Der foreslåes 3-7 
medlemmer - det er generelt vedtaget at ordlyden rettes til '3 til 7 medlemmer'. 
 
4.7.1: ingen kommentarer 
4.7.2: 'til' rettes til 'på' ('vælges på repræsentant...'). 
 
4.8:  
  
5.1: 'alle medlemmer af DDGU' rettes til 'alle spillere tilhørende medlemsklubber' (linie 1).  
Erik: linie 2 bør rettes til ' kan lukkes for ikke-stemmeberettigede'. 
 
5.2: DDGU rettest til DDGU's (hjemmeside).  
Lars Lau: der bør også indkaldes via direkte kontakt til kontaktperson hos 
medlemsklubberne (tekst rettes til: '.. samt ved mail til formand og DDGU kontaktperson hos 
medlemsklubberne').  
 
5.3: ingen kommentarer 
 
5.4: 'medlemsforeninger' rettes til 'medlemsklubber' 
 
5.5: Erik: forslag om 2 tilføjelser: 1) læg evt beslutning om antal 
hovedbestyrelsesmedlemmer (som punkt 5). Vedtaget. Forslag 2: Før valg af formand: 'valg 
af PDGA landekoordinator'. 
 
5.6: tidsfrister rettes til 'hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger..' og videresendelse til 
kontaktpersoner til klubberne senest 14 dage før.  
 
5.7:  ingen kommentarer 
 
5.8: ingen kommentarer 
 
6.1: Dennis: den nuværende bestyrelse lægger op til. at 2020 skal være kontingentfrit, så de 
enkelte klubber evt kan få deres egne gebyrer/vedtægter lavet om, og så vi får en ide om 
hvor mange medlemmer der reelt repræsenteres.  
  



                      
 
Lars Lau: tekst bør rettes til 'kontingent for det efterfølgende kalenderår'.  
 
 
6.2: 'nye klubber' rettes til 'nye medlemsklubber' 
 
6.3: ingen kommentarer 
 
7.1: Der er tvivl om hvorvidt der skal opkræves underskrift fra hele hovedbestyrelsen - 
teksten rettes til  at indbefatte hovedbestyrelsens medlemmer samt valgt revisor.  
 
8.1: + 'samt sanktion' 
 
8.2.A: Der præciseres, at det både kan dreje sig om enkeltperson eller hel klub.  
 
8.2.C: der præciseres, at det er ti individuelle spillere tilhørende medlemsklub(ber).  
 
8.3: Lars Lau: der kan eventuelt. tilføjes 'herunder andre skridt, der kan inkludere 
økonomiske sanktioner' (Erik har teksten) 
 
8.4: Ingen kommentarer 
 
8.6: Rettes til 8.5. Ellers ingen kommentarer 
 
8.7 : rettes til 8.6: 'er det medlem' rettes til 'Er anklagede'. 'vedkommende' rettes til 
'anklagede' 
 
9.1:  ingen kommentar. 
 
9.2: ingen kommentar. 
 
9.3: 'klubber' rettes til 'medlemssklubber'. 
 
10.1: 'betyrelsen' rettes til 'hovedbetyrelsen'.  
 
10.2: ingen kommentarer 
 
10.3: ThomasS: burde det være 75% også? Der er ikke generelt flertal for dette. 
 
11. 'betyrelsmedlem' rettes til 'hovedbetyrelsesmedlem'.  
 
11.2: ingen kommentarer.  
 
11.3: ingen kommentarer. 



                      
 
 
 
 
 
Generelle spørgsmål om videre arbejdsopgaver for unionen. 
- Lars Lau: Indberetning af medlemmer - skal der indberettes medlemstal eller flere data 
med navne og andre informationer. Dette er et punkt der skal arbejdes videre på i det nye 
repræsentatskab, men der lægges op til, at der kun indberettes medlemstal (og eventuelt en 
meget begrænset demografi).  
 
Afstemning 2: Der er igen 12 stemmer for og 0 mod, og 0 blanke stemmer. De nye 
vedtægter er hermed vedtaget og træder i kraft 1. januar 2020.  
 
 
Eventuelt:  
Brian (Esbjerg): Hvad sker der nu?  
Dennis: Nu skal klubberne hjem og finde medlemslister og melde sig ind i unionen (fra 1. 
januar). Klubberne skal helst være medlemmer af unionen senest 4 uger før førstkommende 
repræsentantskabsmøde. Der er i øvrigt fra nuværende bestyrelse lagt op til at der afholdes 
repræsentantskabsmøde 7. marts i Vojens (dagen før JVT).  
 
Lars Lau sætter stor pris på den store indsats den nuværende arbejdsgruppe har lagt i 
DDGU indtil videre. Arbejdsgruppen takker og bukker.  
 
Erik hammer takker af for i dag. Tak for godt møde.  
 
 
 
 


