making a difference
Aalborg, den 21. marts 2022,

REFERAT AF ORDIN/ER

GENERALFORSAMLING

i Professional Golfers' Association of Denmark

Mandaa den 21. marts 2022 kl. 10.00 i
Aalborg Golfklub, Jaeciersprisvej 35, 9000 Aalborg
Dagsorden i henhold til vedtasgternes § 10:
1. Valgafdirigent
Tommy Olesen blev foreslaet som dirigent, Man blev valgt. Tommy Olesen konstaterede at
generalforsamlingen var varslet i tide og dermed lovlig og beslutningsdygtig.
2. Beretning om det forlebne ar.

Arsberetning om 2021
2021 har vasret en travl saeson, hvor Corona har vaeret medvirkende til flere golfspillere og samtidig
masser af udfordringer i forhold til rejseaktivitet, seminarer og elevuddannelsen.
Omnikrom har vaeret en gamechanger og det ser ud til at vi netop nu er ved at passere toppen af
smitteb0lgen. Jeg haber at vi alle ser ind i mere normale tider, sa vi Ran fa rejseaktiviteten tilbage til
tidligere niveau.

PGA 50ars jubilaeum
Vi fejrede PGA of Denmarks 50ars jubilseum i 2021. Der er sket meget siden vi blev stiftet i 1971 af
Richard Perthen, Arne Tinning, Herluf Hansen, Roy Howett med flere. Vi har formaet at udvikle vores
forening og os selv som traenere, sa vi i dag fremstar som et vigtigt fundament i klubberne til

fastholdelse og rekruttering af medlemmer. Vi er med til at 0ge medlemstilfredsheden i danske
golfklubber.
Vi markerede jubilaset med en Jubilasums Pro Am pa Lubker Golfresort. Det var en rigtig god dag og jeg
vil gerne benytte lejligheden til at takke de som deltog.
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Store danske resultater
De seneste ar har budt pa mange store danske resultater og 2021 var ingen undtagelse.
Pa Ecco Touren kvalificerede Lasse Jensen og Peter Launer Baek sig til Challenge Touren.
Marcus Helligkilde vandt 3 turneringer pa Challenge Touren og vandt ogsa den samlede rangliste.
Nicklas N0rgaard M0ller sikrede sig ogsa et Europa Tour kort. Det bliver spcendende at f0lge de 2
fremover.

Pa Europa havde danskerne et vanvittigt efterar. Rasmus og Nicolai H0jgard, Jeff Winther og Joachim
B. Hansen vandt alle 1 turnering pa Europa Touren. Nicolai H0jgaard har allerede vundet i 2022. Det

bliver spaendende at f0lge de danske spillere nar Ryder Cup kvalifikationen gar i gang.
Pa amat0rsiden fortsatte de flotte resultater. Christoffer Bring vandt det individuelle EM for herrer og
pa holdsiden var det herrerne der sejrede for f0rste gang nogensinde ved EM for hold.
Storkredittil alle deafvores medlemmer, som gennem deres daglige arbejde er med til atskabe
rammerne for disse resultater.
Hverdagen ude i klubberne
Der har vaeret travl i klubberne i den forgangne saeson. Corona effekten har betydet, at vi de seneste 2
ar har faet 15.560 flere golfspillere, sa der nu er 164.130 medlemmer af Dansk Golf Union. Det har
naturligvis betydet, at vores medlemmer har haft ekstra travlt og vi har ogsa maerket en 0get interesse
for vores elev uddannelse. I 2021 startede der 18 elever, hvoraf de 15 stadig er i gang. Det er det er
dobbelt sa mange, set i forhold til de seneste 7 ar.
Forhabentligvis Ran den 0gede eftersp0rgsel efter haender i klubberne, vaere med til at forbedre
ansasttelsesvilkarene for vores medlemmer. Vi oplever desvaerre stadig klubber, der leder via excel ark

og ikke forstar vasrdien af PGA proens arbejde og den afledte vaerdi af 0get medlemstilfredshed som
f0lger med.
lndend0rs golf er for alvor ved at sla igennem. Flere ser muligheder i vintertrsning og simulatorgolf,

hvilket kan vasre med til at 0ge indtjeningen, men ogsa give mulighed for at arbejdsbyrden bliver mere
jaevn fordelt udover aret.
Arets seminar

Uge 9 seminaret blev pa grund af Corona flyttet til Uge 45. Det blev afholdt i Himmerland, hvor vi
havde lavet et arrangement inklusive overnatning og bespisning. Det bet0d at nasste alle overnattede,
hvilket var fantastisk for det sociale islast.
Vi fik desvaerre en del udfordringer i forhold til vores foredragsholdere pa grund afCorona.
Mark Blackburn meldte afbud 2 maneder f0r seminaret og blev erstattet af Hugh Marr. Nick
Clearwater meldte afbud dagen f0r, da han testede positiv inden han skulle flyve. Vi fik Chris Mansson

fra Kinexit og Jochem Burghouts fra UpGame til at holde indlaeg inden Nick Clearwater lavede en
online praesentation i nogle timer. Det var ikke hvad vi habede pa, da vi praesenterede programmet,
men omsteendighederne gjorde at det blev et alternativt seminar.
Under arets seminar blev Andreas kali haedret som arets pro og Lasse Lock blev udnaevnt til arets elev.

Start tillykke til dem begge.
Vi har pa baggrund af de input vi har faet fra medlems surveys, valgt at flytte det arlige seminar til uge
45 fremadrettet. Vi er pt. i gang med at sammensaette programmet og melder program og sted ud
snarest. Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage. I b0r allerede nu reservere den 7-9 november 2022.

Tillykke med PGA uddannelsen
Da Corona har bevirket at generalforsamling og seminar ikke f0lges ad, far vores udlaerte elever ikke

overrakt deres eksamensbeviser personligt. Alligevel skal der lyde et start tillykke til f0lgende ny
udlaerte elever: Lasse Lock, Kris Ringtved Jacobsen, Carl Emil linds0e Nielsen, Maik Aagaard, Magnus
Kofoed Madsen, Frederik Sixh0j Futtrup, llya Yakimov, Jonas Nissen og Jeppe Huldahl.
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Eleverne er gennem vinteren blevet undervist i golffagene pa Tullamore i Ikast. Her har vi ogsa kunnet
bruge Ikast Indoor til praktisk undervisning. Akademifagene har eleverne taget online fra deres hjem.
Eksamensturen gik til Abu Dhabi. En enkelt elev og et par af gaesterne kom desvaerre ikke med pa
grund af en positiv PCR test. Turen gik rigtigt godt og alle leverne kom godt igennem ugens program.
Bestyrelsen
Bestyrelsen er i samarbejde med Steffen og Lars Steen Pedersen i gang med at udm0nte
strategiarbejdets 5-arige strategiplan med handlingsplaner i 5 hovedpunkter: Medlemsservice Efteruddannelse - Politisk varetagelse - Events - Kommunikation.
Hele strategiarbejdet skal munde ud i, at PGA of Denmark bliver markant bedre brandet i de
kommende ar. Vores medlemmer skal involveres mere i udviklingen af dansk golf og vores medlemmer
skal opleve st0rre aktivitet og flere tilbud som medlemmer af PGA of Denmark.
Vi har k0bt range2green traeningsappen og faet den rebranded til PGA range2green. I appen ligger der
mere end 200 0velser som du kan give dine elever som lektier, ligesom de selv kan bruge 0velserne i
deres daglige traening. Ideen er at man kan score point i de forskellige 0velser og dermed konkurrere
med sig selv og se sine forbedringer. Appen er gratis og i kan downloade appen i App Store eller
Google Play. Vi starter med at markedsf0re appen, nar saesonen er kommet rigtigt i gang. Jeg vil gerne

opfordre jer til at f0lge vores Facebook side PGA of Denmark og aktivt dele de historier vi laegger op.
Vi har faet produceret en ny platform og Steffen er i gang med at oprette vores generelle
informationer og medlemsomrade pa platformen. Nar det er gjort, venter arbejdet med at oprette et

PGA Community eller PGA Club, hvor den almindelige golfspiller skal kunne finde instruktionsvideoer,
rejsetips, demodage, informationer om fitting, medlemsportraetter etc.

Steffen vil raekke ud til jer, for at fa hjaelp til dette indhold.
Tak til vore samarbejdspartnere

Vi har fra 1. januar 2022 skiftet rejsepartner til greenZgreen. Jeg vil takke Golf Plaisir for et godt
samarbejde, som vi og vores medlemmer har haft god glasde af.

Vi skifter tilbage til green2green fordi vi f0ler os overbeviste om, at de kan hjaelpe os med at udvikle
prorejse segmentet til faslles glaede for dem og vores medlemmer. I aftalen med green2green ligger
der en bonusordning som vil blive beta It forholdsmasssigt tilbage til de medlemmer som benytter
green2green som rejsepartner.
Vi har nogle meget gode og loyale samarbejdspartnere i Titleist/Footloy, Galvin Green, Golfstore,
green2green, MCH, Capto Putting og GolfBox. Jeg er meget taknemmelige for deres st0tte og

opbakning til PGA of Denmark.
St0t vores samarbejdspartnere, de st0tter os.

Turneringer Vi afholdt Teachers Championship - presented by Footloy og Golfstore pa Lubker Golf
Resort. Vinder blev Morten Hedegaard i par foran Brian Akstrup i +2. Elevraekken blev vundet af Nicolai
R0gen Jensen i +2 foran Jacob Kjaer i +3.
Seniorraekken blev vundet af Stig Schwartz i +7 foran Hans-Henrik Larsen i +8.
Fourball Championship - presented by FootJoy blev afholdt pa Great Northern. Turneringen blev

vundet af Frederik Sixh0j Futtrup / Jeppe Huldahl i -8. Delt nummer 2 blev Kristian Jeppesen / Majken
Lykke Larsen og Patrick O'Neil /Viktor Bak Ulriksen.
Star tak til Lubker Golf Resort og Great Northern for at stille deres fremragende baner til radighed.
Bannerne var i fantastisk stand og deres personale forstar virkeligt at servicere deres gaester.
Vi er i gang med at finde baner og datoer for arets mesterskaber. De bliver meldt ud snarest.

Vi deltog i det Internationale Team Championship pa Penina i Portugal. Holdet bestod af Brian Akstrup,
Sander Nielsen og Martin Hansen. Turneringen blev vundet af Italien i -21. Vores hold blev nummer 4 i
-6.

Marcus Brown Formand

PGA of Denmark c/o Brahmsvej 48 9200 Aalborg SV mobil +45 20 73 00 41 mail: info@)pqa.dk.

3. Forelaeggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskab og budget blev godkendt
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsaettelse af indskud og kontingent
5.

A: Indskud og kontingent:
Bestyrelsen forslog ueendret kontingentog indskud, Dette blev vedtaget,
B. Vedtaegtsaendringer:
Vedtaegtssendring §8
Nuvaerende tekst:

§ 8: Indskud og kontingent
Indskud og kontingent fastsaettes efter indstilling fra bestyrelsen pa den ordinaere generalforsamling
foretarad gangen.
Kontingent for kommende kalender ar skal indbetales til foreningens sekretsr senest 1. december.
Safremt genera Iforsamlingen efterf0lgende matte vedtage en kontingentstigning for det pagasldende
ar, kan en efter opkraevning udsendes efter afholdte generalforsamling i marts.
Et medlem, der er i restance med betalingen af arskontingent i mere end I maned fra forfaldsdagen,
oph0rer automatisk med at vaere medlem af foreningen.
Ved overgang af medlemskab fra en gruppe til en anden refunderes ikke allerede betalt kontingent.

Forslag til ny tekst:
§ 8: Indskud og kontingent
Indskud og kontingent fastsasttes efter indstilling fra bestyrelsen pa den ordinaere generalforsamling
foretarad gangen.
Et medlem, der er i restance med betalingen af arskontingent i mere end I maned fra forfaldsdagen,
oph0rer automatisk med at vsre medlem afforeningen.
Ved overgang af medlemskab fra en gruppe til en anden refunderes ikke allerede betalt kontingent.

Vedtaegtsaendring §10
Nuvserende tekst:

§ 10: Generalforsamling
Generalforsamlinger er dels ordinasre, dels ekstraordinaere og har indenfor de grsenser, der f0lger af
lovgivningen og retspraksis, den h0jeste myndighed i alle foreningens anliggender. 6 Ordinasr
generalforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af marts.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag pa intranettet og
samtidig udsendelse af mail til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsordenen.
Pa den ordinaare genera Iforsamling foretages f0lgende:

l.Valgafdirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forl0bne ar
3. Forelaeggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsaettelse af indskud og kontingent
5. Forslagfra medlemmerne
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6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valgafrevisor
8. Eventuelt
Stemmeberettigede pa generalforsamlingen er ethvert medlem, der har betalt kontingent. Et

fremm0dt medlem kan medbringe en fuldmagt fra andet fuldgyldigt medlem. Et fremm0dt medlem
kan saledes max. afgive to stemmer. For sa vidt angar medlemmer af gruppe C og E henvises til
bestemmelsen ovenfor i § 3, hvorefter sadanne medlemmer ikke er stemmeberettigede.
Afstemning sker ved handsopraekning, medmindre mindst 3 stemmeberettigede medlemmer 0nsker,
at afstemning skal ske skriftligt. Afstemning om asresmedlemmer sker altid skriftligt, jfr. ovenfor § 3 G.

I tilfaelde af stemmelighed foretages ny afstemning blandt de forslag, der ved f0rste afstemning har
opnaet lige star tilslutning, og udfaldet heraf afg0r sagen. Er der herefter stadig stemmelighed,
bortfalderforslaget.
Forslag fra medlemmerne, som 0nskes optaget pa dagsordenen til behandling pa generalforsamlingen

og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer skal vasre indgivet skriftligt til
bestyrelsen senest 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.
Generalforsamlingen trasffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed af de m0dte stemmeberettigede
medlemmer, hvor andet ikke er bestemt i naervaerende vedtsegter. Dirigenten fastsstter
afstemningsmetoden.
Til vedtagelse afvedtcegtsasndringer og opl0sning afforeningen krasves, at mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede, og at vedtagelse sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Har et mindre
antal end halvdelen af medlemmerne vaeret til stede, indkaldes inden en maned med mindst 8 dages
skriftligt varsel til ny generalforsamling. Pa denne generalforsamling kan sagen afg0res ved simpel
stemmeflerhed uden hensyn til de tilstedevaerendes antal.

Forslag til ny tekst:
§ 10: Generalforsamling
Generalforsamlinger er dels ordinaare, dels ekstraordinsre og har indenfor de grasnser, der f0lger af
lovgivningen og retspraksis, den h0jeste myndighed i alle foreningens anliggender. 6 Ordinaer
generalforsamling afholdes arligt senest 3 maneder efter regnskabsars udl0b.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag pa intranettet og
samtidig udsendelse af mail til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsordenen.
Pa den ordinaere generalforsamling foretages f0lgende:

l.Valgafdirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forl0bne ar
3. Forelaeggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Forslagfra bestyrelsen, herunderfastsaettelse afindskud og kontingent
5. Forslagfra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7.Valgafrevisor
8. Eventuelt
Stemmeberettigede pa generalforsamlingen er ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Et

fremm0dt medlem kan medbringe en fuldmagt fra andet fuldgyldigt medlem. Et fremm0dt medlem
kan saledes max. afgive to stemmer. For sa vidt angar medlemmer af gruppe C og E henvises til
bestemmelsen ovenfor i § 3, hvorefter sadanne medlemmer ikke er stemmeberettigede.
Afstemning sker ved handsopraekning, medmindre mindst 3 stemmeberettigede medlemmer 0nsker,
at afstemning skal ske skriftligt. Afstemning om asresmedlemmer sker altid skriftligt, jfr. ovenfor § 3 G.
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I tilfelde af stemmelighed foretages ny afstemning blandt de forslag, der ved f0rste afstemning har
opnaet lige star tilslutning, og udfaldet heraf afg0r sagen. Er der herefter stadig stemmelighed,
bortfalderforslaget.
Forslag fra medlemmerne, som 0nskes optaget pa dagsordenen til behandling pa generalforsamlingen

og forslag fra medlemmerne til nyvalg af bestyrelsesmedlemmer skal vaere indgivet skriftligt til
bestyrelsen senest 3 dage efter generalforsamlingens indvarsling.
Generalforsamlingen trasffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed af de m0dte stemmeberettigede
medlemmer, hvor andet ikke er bestemt i naervserende vedtaegter. Dirigenten fastsaetter
afstemningsmetoden.
Til vedtagelse af vedtaegtsasndringer og opl0sning af foreningen krasves, at mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede, og at vedtagelse sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Har et mindre
antal end halvdelen af medlemmerne vasret til stede, indkaldes inden en maned med mindst 8 dages
skriftligt varsel til ny generalforsamling. Pa denne generalforsamling kan sagen afg0res ved simpel
stemmeflerhed uden hensyn til de tilstedevasrendes antal.

Vedtaegtssendring §16
Nuvaerende tekst:

§ 16:Regnskab
Foreningens regnskabsar er 01.01. til 31.12.
Foreningens arsrapport skal gennemgas af en pa den ordinasre generalforsamling valgt statsautoriseret
revisor, der fungerer indtil anden revisor vaelges af en generalforsamling.

Forslag til ny tekst:
§ 16: Regnskab
Foreningens regnskabsar er 01.09. til 31.08. Af hensyn til overgangen, laves der en oml^gningsperiode,
som bliver 1. januar 2022 til 31. august 2022.
Foreningens arsrapport skal gennemgas af en pa den ordinaere generalforsamling valgt statsautoriseret
revisor, der fungerer indtil anden revisor vaelges af en generalforsamling.

6. Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen forslag fra medlemmer
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Pa valg var:

Morten Hedegaard og Thor B0gen Andersen - Begge modtager genvalg
De blev begge valgt for 3 perioder
8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Statsautoriseret Revisorpartnerselskab Redmark, Redmark
blev valgt.
9. Eventuelt. Dervaringen punkter under eventuelt
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Tommy Olesen

Steffen Jacobsen
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