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Fremmødte repræsentanter

Repræsentant Repræsentants klub
Casper Guldager KFK
Christoffer Gaarde KFK
Mette Møller Nielsen KFK og bestyrelsen
Philip Bendix Larsen DTU og næstformand i DFSU bestyrelse
Mathias Munk Aarhus og DFSU bestyrelse
Kasper Medum Aarhus
Simone Bidsted Skovklosteret
Victor Jensen AUC Mojn
Rasmus Fink Aabenraa Aabenraa og DFSU bestyrelse
Felix Fleischhauer Spinners
Birthe Bengtsson Tørring
Freja Bak Hucks
Rikke Andersen DTU
Emilie Nielsen DTU
Mikel Gomes DTU
Anne Arildsen DUC
Line Andersen DUC
Kasper Roholt, Disc lyers og DFSU bestyrelse
Nares Sellathurai, Aabenraa Aabenraa og sekretariatet
Jonas Skovgaard Aarhus og formand for DFSU
Thomas Simonsen -

Der ydes en stor tak til de fremmødte repræsentanter. DFSU opfordrer flere medlemmer til at deltage ved
de fremtidige repræsentantskabsmøder. Hvis man vil have indflydelse på tingene, er det en god ide at
deltage ved repræsentantskabsmødet, da det er her tingene sker. 
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1. Velkomst og valg af dirigent og referent
Jonas Skovgaard formand, byder velkommen.
Thomas Simonsen er enstemmigt valgt som dirigent.
Nares Sellathurai er enstemmigt valgt som referent.

2. Beretning fra bestyrelsen
Læs beretningen i State of the Union
Ingen spørgsmål.

DFSU Disc pris: Jonas takker Philip for at gå ind som næstformand og hans store engagement i DFSU.
Philip har tiltrådt posten med stort ansvar og energi. Udover at komme med forslag til ændringer,
har han også gjort en reel forskel. På baggrund af dette, bliver Philip tildelt DFSU Disc pris. 

Philip takker alle dem, der har været med til at løfte opgaverne - især breddeudvalget. 

Kommentarer fra salen: Stor ros til DFSU og dets udvalg ift. håndteringen og udmeldingerne
omkring COVID-19.

3. Beretning fra sekretariat.
Læs beretningen i State of the Union

Ingen spørgsmål hertil. 

4. Aflæggelse af regnskab 2020 og præsentation af budget 2021
Se regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 i State of the Union.

Aflæggelse af regnskab: Overordnet set har regnskabet været påvirket af COVID-19, som har haft en
udslagsgivende effekt. Indtægterne fra medlems- og klubkontingent er faldet, dog mangler der
stadig nogle opkrævninger, som (formentlig) vil indgå i næste års årsregnskab. Der har været en
større indtægt i disc-shoppen, herunder salg til gymnasieklasser og skoler. Der er i året 2020 blevet
ydet tilskud til DUC fra spirit-puljen som tilskud til spilleruniformer og turneringer. 

Der er en lille forskel mellem aktiver og passiver. Denne diskrepans kan muligvis forklares af
disc-svind. 

Der er sket en besparelse på udgifterne til hjemmesiden grundet skift af host. 

Revision: Thomas Simonsen revisor kommenterer på årsregnskabet, og har ingen bemærkninger til
dette, udover at det bærer præg af COVID-19. 

Ekstraordinær Landsholdsudgift: Jonas formanden, uddyber problematikken, der har været omkring
udgifter til landsholdet. Der har været et stort udlæg, som er tilvejebragt af arrangør, der ikke har
været tilstrækkeligt forsikret. DFSU har valgt at dække udlægget på baggrund af flere betragtninger,
herunder at herreholdet ikke var udtaget, hvorfor en omkostning ikke kan placeres. Der er ikke
forskelsbehandlet på holdene, og DFSU får opbakning fra repræsentanterne til beslutningen, om at
DFSU tager omkostningen i denne meget ekstraordinære situation. Det er meldt ud fra arrangør, at
de i fremtiden vil kigge på forsikring, og der er rejst kritik fra andre lande. DFSU betragter sagen som
afsluttet og kigger fremad.
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Præsentation af budget: Budgettet er udarbejdet i januar under Covid og forud for 2020 medlemstal
som er lidt lavere end forventet. Meget usikkert og bestyrelsen er opmærksomme på at der er
behov for en højere grad af økonomistyring gennem 2021 pga. usikkerhed omkring både indtægter
og udgifter som følge af den fortsatte Covid situation.

Kommentarer fra salen: 
● Bestyrelsen/sekretariatet opfordres til at undersøge mulighederne for at søge puljer/fonde

som union. 
● Repræsentantskabet efterspørger om at få tilsendt regnskabet inden

repræsentantskabsmødet. Dette har ikke været tilfældet denne gang, men bestyrelsen vil
fremadrettet gøre dette. 

5. Beretning fra stående udvalg: 

a) DM-udvalget:
Generelt har DM været præget af aflysninger og en uklar fremtid grundet COVID-19.
Udvalgets primære opgave er at organisere DM herunder strukturen, kampprogrammer etc.
Det overvejes om hvorvidt ungdoms-DM er en opgave hos DM-udvalget, eller om der skal
oprettes et udvalg specifikt til dette. 
DM-udvalget opfordrer folk med forskellige baggrunde melder sig, således at det ikke kun er
open-siden, der er repræsenteret i udvalget, men også kvinder, mix og medlemmer både fra
øst og vest (optimalt set).

Spørgsmål fra salen: Bliver der snart meldt noget ud omkring Mix-DM 21. Udvalget svarer at
når det nye udvalg er fundet, kommer der informationer ud om de kommende
DM-begivenheder.

b) PR-udvalget:
På trods af COVID-19 har der stadig været gang i presserummet. PR-udvalget har blandt
andet skrevet om, hvordan holdene kommer igennem COVID-19 samt kigget tilbage på
tidligere begivenheder i Dansk Ultimate. Herudover er der blevet brugt tid på
kommunikation og formidling af COVID-19 restriktioner. 

Udvalget opfordrer folk til at melde sig. De kan bruge hjælp fra SOME-medier, prikke til folk,
og skrive artikler. Kun fantasien sætter grænserne. 

c) Eliteudvalget:
Har primært arbejdet med aflysning af landsholds-begivenheder. Herudover har de også
beskæftiget sig med, hvordan man skal kvalificere sig til internationale turneringer som fx
EUCR, WUCC etc. – om der skulle afholdes separate kvalificerings turneringer. til dette? Det
er besluttet at man fortsat kvalificerer sig ved at vinde DM. Såfremt det vindende hold ikke
ønsker pladsen, skal den sendes i udbud. Derfor ønskes der en hurtig tilbagemelding fra de
kvalificerede klubber. 

Ingen af de nuværende medlemmer genopstiller. Jonas Skovgaard tilkendegiver, at han
melder sig ind i udvalget.
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d) Breddeudvalget: 
Udvalget har haft et travlt forår og sommer i 2020. Dette skyldes opstart af et stort og
ambitiøs projekt omhandlende Guide til gymnasiet – Hvordan spiller man ultimate. Der er
blevet filmet professionelle øvelsesvideoer. Desuden kan man nu downloade et
kompendium med ultimate lektioner, guides og tegninger, målrettet gymnasielærere
således at de kan køre et ultimate forløb blandt deres elever. 
Dette var første fase af et tre-fases projekt, hvor COVID-19 påvirkede de to andre faser i
projektet. Disse gik ud på at man blandt andet ville afholde trænerkurser, samt at man ville
forsøge at hverve nye medlemmer via efterskolernes landsstævne hvor der deltager op til
5.000 elever. Det er planen at genoptage de manglende faser. 

Udvalget opfordrer folk til at søge, enten hvis man har en god ide, eller vil løfte nogle af de
allerede eksisterende ideer. 

e) Spiritudvalget;
Har afholdt to møder i løbet af 2020. Har blandt andet arbejdet på et spirit scoresheet til
skole OL samt årshjul. Ingen af de nuværende medlemmer fortsætter i udvalget, men vil
dog færdiggøre deres igangværende projekter. 

f) Antidoping-udvalget: 
Primært Kasper Roholt og Matthias Zaccarin der har rådgivet DFSU og dets medlemmer
omkring COVID-19. Har fået udarbejdet grafik - af Helle Rørvang - til kommunikation af
COVID-19 retningslinjer. 

Udvalget blev blandt andet opstartet ifm. unionens alkoholpolitik og hvordan disse kan
opretholdes. Herudover bliver der arbejdet på at formidle relevant info til elitespillere
omkring ernæring, søvn og lignende. 

g) Galla-udvalg
Udvalget har i samarbejde med DTU prøvet at afholde en gallafest i forbindelse med
Mix-DM 2020. Dog blev dette aflyst grundet COVID-19. Ingen af de nuværende medlemmer
fortsætter, men opfordrer andre til at søge ind og tage teten videre. 

h) Roskilde Frivillig
Aflyst grundet COVID-19. Ditlev Bülow vil gerne fortsætte med arbejdet. 

i) Disc-salg: 
Philip har løbende haft dialog med Anette omkring unionens disc-shop. Anettes hurtige
tempo og serviceydelse har været helt exceptionel, og dette takker DFSU mange gange for.
Anette har valgt at stoppe som discs-salgs-ansvarlig efter mange års tjeneste. Pba. er
shoppen sat på midlertidig standby indtil en afklaring på den praktiske håndtering af
shoppen er fundet. Bestyrelsen har drøftet om hvorledes og hvordan dette skal håndteres,
og ønsker inputs fra repræsentantskabet:

Kommentarer fra salen: 
● Indtægterne til disc-shoppen fremgår ikke af den reelle profit. Fortjenesten ligger

på cirka 10.000-12.000 kr. Hvad er unionens formål med at have disc-shoppen? Der
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er kommet flere private aktører på markedet, og DFSU behøver derfor ikke at
varetage denne opgave længere. Ressourcerne kan blive brugt bedre på en anden
måde.

● Man kan evt. aflønne nogle for arbejdet, men fortjenesten er i forvejen meget
minimal, hvoraf der ikke kommer til at være det helt store budget til aflønning. 

● Hæve prisen på discs. 
● Udbyde opgaven til en klub mod en økonomisk godtgørelse.
● Sætte kravet til en ansvarlig ned, således at man kunne nøjes med x antal

udsendelser om måneden, og en minimumsbestilling på x-antal discs.
● Samarbejde med en privat aktør eller andre kommercielle partnere, mod at de kan

få lov til at bruge unionens navn og logo. 
● I første omgang skal vi have afsæt vores lager af discs. Dels fordi de forringes med

årene, og fordi vi har en vis værdi bundet i dem. Man kan evt. sælge dem til
indkøbspris.

● Butikken kan sættes på pause, og altid genoptages når der er blevet fundet en
holdbar løsning. 

Bestyrelsen takker for de gode inputs og går videre med disse for at komme med en
løsning. 

j) EM-udvalg:
Der har været afholdt indendørs klub-EM (EUICC) i Herning, som TOC fået en masse
feedback på. Dette skal bruges, når der bliver afholdt EM for landshold (EUIC) i Herning.
DFSU får eventuelt overskud fra EM. 

----------------------------------------------------------Frokost----------------------------------------------------------

6. Sammenlægning med DDGU 

a. Præsentation af sammenlægningen. 
Klik her for at se præsentationen for sammenlægning af DFSU og DDGU

Bemærkninger fra bestyrelsen: 
● Vi et fælles mål og vision, hvori fordelene klart opvejer potentielle ulemperne og tiden

er moden til en sammenlægning.
● Sammenlægningen skal ske ved en ny struktur i DFSU hvor der under en

hovedbestyrelse oprettes to special udvalg. Et for hver af sportsgren, hhv. Ultimate og
Disc golf

● Rent praktisk skal disc golf-klubberne tilkendegive deres interesse i at være medlem af
DFSU, såfremt de stemmer ja til sammenlægningen. 

Repræsentantskabet har haft følgende spørgsmål, tanker og bekymringer omkring
sammenlægning af DFSU og DDGU: 
● Er DDGU indforstået med den fremlagte økonomi, herunder fællesudgifterne? Hvortil der

svares: Ja. 
● Hvis sammenlægningen går igennem, skal der da afholdes et ultimate relateret

repræsentantskabsmøde? Hvortil der svares: At dette er belyst i de foreslåede
vedtægtsændringer, hvor mødet startes samlet, hvorefter det opsplittes i specialudvalgene,
og slutteligt afsluttes mødet samlet.
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● Hvordan forholder man sig til opdeling af mødet, hvis man er medlem af begge
specialudvalg? Hvortil der svares: Bestyrelsen har snakket om dette, men har ikke noget
endegyldigt svar. 

● Er der blevet gjort overvejelser ift. rotationsprincippet, om hvem der skal være
formand/næstformand i hovedbestyrelsen? Hvortil der svares: I sidste ende er det op til
repræsentantskabet at vælge deres bestyrelse. Det bliver et krav at have minimum en
repræsentant fra hvert specialudvalg.

● Skal DDGU integreres på unionens hjemmeside, og hvad skal specialudvalgene hedde? Der
blev foreslået DFSU Ultimate og DFSU Disc golf, men ikke truffet beslutning herom på
mødet. 

● Der bliver snakket om forskellige fremtidsscenarier ved sammenlægningen, herunder hvad
der gøres for at forebygge en potentiel fremtidig konflikt på tværs af specialudvalgene?
Hvortil der svares: Vi kan prøve at skrive og formulere os ud af det, men hvis tilliden ikke er
der, skulle man overveje ikke at lave en sammenlægning.

       Andet:
● Det bliver nævnt, at DDGU endnu ikke har afholdt deres repræsentantskabsmøde

(06.06.21). Bestyrelsen der bliver valgt i dag, bliver både en bestyrelse for hovedbestyrelsen
men også for ultimate specialudvalget indtil næste år.

b. Præsentation af vedtægtsændringer i forbindelse med sammenlægningen. 
Klik her for at se bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer.

Det foreslås at der stemmes om vedtægtsændringerne 1 og 3-10 samlet da disse alle vedrører
sammenlægningen og derfor ikke står alene. Dette godkendes af
repræsentantskabet. Vedtægtsændring 2 er af praktisk karakter og bringes for afstemning
separat.

Diskussion af vedtægtsændringer:
Bekymring: Om man kan tilbagetrække vedtægtsændringer, såfremt sammenlægningen ikke bliver
en realitet. Dette skal gøres ved en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Retningslinjer for specialudvalgene: Specialudvalgene skal forelægge deres regnskabsposter for
hovedbestyrelsen. Der skal defineres klare retningslinjer og metoder for dette. Man kan stille krav til
specialudvalgene, om at de skal forelægge en forretningsforståelse til godkendelse i
hovedbestyrelsen.

Optagelse i DIF: Hvis man er en OL-disciplin, eller har over 2000 medlemmer, er det betydeligt
nemmere at blive optaget. På nuværende tidspunkt tæller discgolf cirka 1200 medlemmer medens
ultimate dækker over cirka 540. Dette betyder at vi nærmer os 2000 medlemmer. 

Skole OL: Spørgsmål om det vil give mening at flytte skole-OL over i et fællessekretariat. Bestyrelsen
svarer at hvis der er en synergi til det så ja.

Roskilde festival: Spørgsmål til hvem der får indtægten fra Roskilde-festival. Bestyrelsen svarer at
den på nuværende tidspunkt er forankret i det kommende ultimate-specialudvalg, og vil derfor
tilfalde ultimate.
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c. Afstemning om sammenlægning samt vedtægtsændringer
Afstemning om sammenlægning: 20 for, 0 imod og 0 blankt. Vedtaget!
Afstemning af vedtægtsændringer 1 og 3-10: 20 for, 0 imod og 0 blankt. Vedtaget!
Afstemning af vedtægtsændring 2: 20 for, 0 imod og 0 blankt. Vedtaget!

7. Valg af forperson
Jonas Skovgaard er på valg og genopstiller ikke.
Philip stiller op.

Philip Bendixen Larsen: Har siddet i bestyrelsen det sidste års tid og har nydt det. Har investeret tid
og energi i større projekter, og vil gerne følge dem til vejs ende. Særligt med fokus på
breddesatsningen og sammenlægning med DDGU. Er tryg ved de gode personer som sidder i udvalg
og tager hånd om DM, Elite og PR til at kunne have et primært fokus på de strategiske punkter
bredde- og sammenlægningen med optagelse i DIF for øje. 

Afstemning: 
Philip Bendixen Larsen: Der stemmes: 20 for, 0 imod og 0 blankt. Valgt!
 

8. Valg af minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem
Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke:
Rasmus Fink

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: 
Kasper Roholt, Odense Discflyers
Mette Møller, KFK

Følgende stiller op:
Line Hillerup Kristensen

Kasper Roholt: Primære arbejdspunkt kommer til at ligge i DM-udvalget, udover at definere nogle
klare retningslinjer for de kommende specialudvalg.

Mette Møller: Har fokus på bredden, og vil gerne understøtte klubber i at være robuste og
rekruttere flere nye unge spillere, samt at være kvindernes stemme i bestyrelsen

Line: Bakker op om de andre kandidaters fokus på bredde, elite og fortsat drift i DFSU ud af corona
situationen. 

Afstemning:
Kasper Roholt: Der stemmes: 19 for, 0 imod og 0 blankt. Valgt!
Mette Møller: Der stemmes: 19 for, 0 imod og 0 blankt. Valgt!
Line Andersen: Der stemmes: 19 for, 0 imod og 0 blankt. Valgt!
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Thomas Simonsen stiller op som revisor igen. 
Der stemmes: 19 for, 0 imod og 0 blankt. Valgt!

Kasper Medum stiller op som revisorsuppleant.
Der stemmes: 19 for, 0 imod og 0 blankt. Valgt!

10. Nedsættelse af et DM-udvalg samt af de fra repræsentantskabet og bestyrelsen ønskede udvalg

Eksisterende udvalg:
DM-udvalg
PR-udvalg
Eliteudvalg
Breddeudvalg
Spiritudvalg
Antidopingudvalg
Galla-udvalg 
Roskilde Frivillig
Discsalg
EM-udvalg

Oprettelse af IT-udvalg: Der bliver foreslået at oprette et IT-udvalg, til håndtering af blandt andet
drift af hjemmesiden, mailserverenen etc. Philip indstiller Emil Bonne, DTU til udvalget. Emil har i
forvejen brugt en masse usynlige timer på vores it. 

Oprettelse af skole OL-udvalg: Der bliver foreslået at oprette et skole OL-udvalg. Freja Bak
tilkendegiver interesse for at melde sig i udvalget. 

Valg: 
DM: Casper Guldager og Kasper Roholt er genvalgt
PR: Anne Arildsen er genvalgt
Elite: Jonas Skovgaard er valgt. 
Bredde: Philip Bendix, Mette Møller og Rikke Andersen er genvalgt.
Spirit: Ingen interesse tilkendegivet fra repræsentantskabet
Antidoping: Lasse Andersen, Mathias Munk og Matthias Zaccarin er genvalgt.
Gallaudvalg: Ingen interesse tilkendegivet fra repræsentantskabet. Opgaven bliver muligvis lagt
over på sekretariatet. 
Roskilde: Ditlev Bülow er genvalgt. 
Discsalg: Midlertidig standby, indtil bestyrelsen har fundet konkrete løsninger
EM-udvalg: Emil Christiansen, Lasse Andersen, Mathias Munk, Mathias Jakobsen og Matthias
Zaccarin,
IT: Emil bonne bliver valgt.
Skole OL: Freja Bak bliver valgt.
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11. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
Bestyrelsen foreslår at et uændret kontingent på 200 kr. pr. medlem

Kommentarer fra salen: 
● Repræsentantskabet spørger om bestyrelsen har overvejet at give rabat grundet mindsket

aktivitet grundet COVID-19? Hvortil der svares:  Har snakket om det, men at det ikke er
noget de har valgt at gøre, da det har en lille betydning for medlemmerne men en stor
betydning for unionens økonomi, samtidig med at DFSU har haft betydelige udgifter til
landshold mens klubberne pga. nedlukningen har haft begrænsede udgifter. Der bakkes op
om beslutningen i salen. 

Bemærkninger fra bestyrelsen: 
● Generelt er der ikke et indtryk af at COVID-19, har præget klubbernes økonomi, men hvis

man er hårdt økonomisk ramt, opfordres der at man skriver til DFSU.

Der stemmes: 19 for, 0 imod og 0 blankt. Vedtaget!

12. Eventuelt 

Kommentarer fra salen: 
● Indkøb af nye scoreboards, pløkker og evt. baner grundet slid på de nuværende. 
● Ros til den nyligt afholdte dame-camp. Hvis der bliver afholdt flere camps som dette, er der stor

interesse for deltagelse. Hertil fortæller bestyrelsen: På baggrund af den nye DM-struktur, burde
der være plads til dette i august/september måned. 

● Spørgsmål om hvorfor nogle klubber har valgt at lukke under corona-perioden? Generelt er
indtrykket, at små klubber har haft det svært, hvorimod større klubber har haft flere frivillige
kræfter at trække på. Derudover har det været en udfordring at hverve nye spillere. 

● Hos hvem ligger landsholds-udgiften? Man kan evt. tage ved lære af damelandsholdet, som
havde lavet en spillertrup i god tid. DFSU og eliteudvalget skal således være bedre til at finde
trænere og holdleder i god tid, således at man kan sætte holdet tidligere, og dermed opkræve
pengene fra spillerne. 

● Der blev spurgt ind til, hvordan man kan hjælpe gymnasieklubber, hvortil en gymnasiespiller fra
repræsentantet svarer:  Det er hovedsagligt noget internt kommunikation, de - som klub -  skal
have styr på. Det blev foreslået at man evt. kunne have gæstetrænere til at komme forbi og
undervise, hvortil gymnasie-spilleren svarer: Det ville helt sikkert gøre en forskel. 

Frivillige for DFSU bedes komme forbi sekretariatet, og få skrevet trøje-størrelse op til årets frivillig
trøje.

Mødet afsluttes.
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