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Fremmødte repræsentanter
Repræsentant
Anders Thuesen
Birte Bengtsson
Christoffer Gaarde
Emil Bonne Kristiansen
Helene Merete Hendriksen
Jens Bundesen
Kasper Medum
Lasse Vestergaard Andersen
Mathias Munk
Nares Sellathurai
Philip Bendix
Tuf Krenchel
Christian Jakobsen
Stewen Buch
Peter Jepsen
Palle Lindegaard
Karsten Iversen
Lasse Christensen
Dennis Thygesen
René Mikkelsen
Peter Theis

Repræsentants klub
Njord
Tørring Disc Control
KFK
DTU
DTU
DTU
Aarhus Ultimate Klub
Aarhus Ultimate Klub
Aarhus Ultimate Klub og kasserer
Aabenraa Aabenraa og sekretariatet
DTU og formand
KFK
Østjysk Discgolf Klub
KFK
Hareskov Discgolf
Hareskov DIsgolf
Discgolf vest
DDGU
ÆDGK
DDGU
DDGU

Specialudvalg
Ultimate
Ultimate
Ultimate
Ultimate
Ultimate
Ultimate
Ultimate
Ultimate
Ultimate
Ultimate
Ultimate
Ultimate
Discgolf
Discgolf
Discgolf
Discgolf
Discgolf
Discgolf
Discgolf
Discgolf
Discgolf

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
Philip Bendix Larsen formand og Dennis Thygesen byder velkommen,
Lasse Vestergaard Andersen bliver enstemmigt valgt som dirigent
Nares Sellathurai bliver enstemmigt valgt som referent.

2. Beretning fra formanden
De sidste to år har vi arbejdet på en sammenlægning, som vi ser resultatet af i dag. Vi står stærkere
som en samlet union, og det fælles medlemstal er pt. 2.034 medlemmer og forsat stigende, idet der
fortsat er nogle klubber, der ikke har indmeldt sig i DFSU endnu. På bagrund af medlemstallet
(+2000) kan vi nu påbegynde processen mht. at ansøge om optagelse i Dansk Idrætsforbund (DIF).
Spørgsmål fra salen: Hvad er tidshorisoten mht. at blive optaget i DIF? Hvortil der svares: Der er

mange regler, vedtægter, vurderinger og formalia, der skal tages i betragtning, men med
baggrund i vores seneste medlemsoptælling kan vi påbegynde arbejdet. Såfremt vi får
afslag på ansøgningen, får vi en masse brugbar feedback, vi kan bruge i den fremadrettede
proces. Hele DIF-området bliver et fokusområde for den nye hovedbestyrelse.
Spørgsmål fra salen til discgolfklubberne: Har der været flere til de klubtræninger, der har
været afholdt ude i klubberne, pba. af den stigning der ses i medlemstallene? Hvortil der
svares: Organiseret træning er forholdsvis nyt i discgolf, men vi ser at det bliver en større
del af klubberne, samt har der været stor interesse for disse. Der har herudover også været
afholdt træneruddannelser, for at klæde de respektive personer bedre på til at afholde
træninger.
Spørgsmål fra salen til ultimateklubberne: Hvordan ser aktiviteten ud på tværs af landet?
Hvortil der svares: De store er klubber, er blevet større, mens de mindre klubber har haft
det svært under/efter COVID. Mange medlemmer starter med at spille i gymnasieklubbber,
som har haft svært ved at rekruttere nye spillere. Dette har desværre medvirket til, at de
har set sig nødsaget til at lukke.
Bemærkninger fra salen:
○ Fantastisk at vi alle sidder her i dag som en samlet union, og at vi har nået et
milepæl med vores medlemstal.
○ Der er kæmpe potentiale i at få flere medlemmer især på discgolfsiden. Meget få af
de folk der bruger banen er indmeldt. I 2021 blev der jvf. UDISC spillet 280 tusind
runder i Danmark, hvortil banen i Valbyparken er en af de mest spillede.

3. Behandling af anmeldte forslag (DFSU - den samlede union)
Der er ikke nok fremmødte blandt de tilsluttede klubber til at - det jvf. DFSUs vedtægter - er muligt
at stemme om bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer. Den fratrådte bestyrelse indstiller til at de
tages op igen til næste år, og at der vil være en højere tilslutning blandt medlemsklubberne.
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4. Præsentation af sammenlægning og DFSUs nye struktur.
De sidste to år har både ultimate og disc golf arbejdet på en sammenlægning af de to forbund
under ét. Undervejs er der blevet rakt ud til klubberne, for at få sparring og input, samt hentet
inspiration fra det svenske forbund, hvor der ses mange ligheder.

Spørgsmål fra salen: Har man overvejet at lægge andre frisbeediscipliner som fx længdekast,
Double Disc Court (DDC) med tilhørende danmarksmesterskaber under DFSU? Hvortil der svares: Vi
kan sagtens forestille os en fremtid. hvor der er flere specialudvalg under DFSU, såfremt der er
interesse for det. Mht. danmarksmesterskaberne er der intet i vedtægterne, der forhindrer DFSU i
at afholde et sanktioneret stævne.
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Spørgsmål fra salen: Kan man ikke manipulere/drage fordel af fordelingsnøglen, ved at sætte ens
kontingent op, og derved få en større andel af midlerne? Hvortil der svares: Hvis et specialudvalg og
heriblandt dets medlemmer bidrage med flere penge, får de selvfølgelig også en større andel af
puljen, samtidig med at de også betaler en større del af udgifterne. På denne måde vil
specialudvalgene altid få deres kontingentkroner igen (fratrukket fællesudgifter).
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Fordele ved sammenlægningen:
○ Både ultimate og disc golf kan drage fordel af det nationale medlemsskab til WFDF
○ Administrativt arbejde minimeres og kan håndteres af et fælles sekretariat
○ En fælles medlemspulje vil stille unionen stærkere i forhold til optagelse i DIF samt
fondssøgning til større projekter.
○ En fælles union står stærkere i forhandlinger med kommuner og andre instanser.

Spørgsmål fra salen: Ser man andre former for samarbejde blandt de to specialudvalg udover DIF?
Hvortil der svares: Vi ser en masse fordele ifm. udvikling af træneruddannelse, lære af hinanden
samt udnytte erfaring og netværk.

5. Forelæggelsen af budget for 2022 for et samlet DFSU 2022
Den eneste indtægt kommer fra specialudvalgene, medens udgifterne omfatter omkostninger til
fællessekratiatet, licens til WFDF, repræsentantskabsmødet, samt en fællesopsparing. Det skal
bemærkes at det fremlagte budget er foreløbige tal, grundet den overgangsperiode vi er i nu, samt
at der fortsat er klubber, som er ved at melde sig ind. Budgettet vil blive justeret.
Spørgsmål fra salen: Hvis der søges midler, fordeles de så efter fordelingsnøglen? Hvortil der svares:
At det går til det specifikke specialudvalg og projekt der har søgt midlerne.
Bemærkninger fra salen:
○ Man kan have et fælles sponsorudvalg til at skrive ansøgninger og sponsorater, som kan
dele viden og sparre med hinanden.
○ Man kan søge tilskud til forskellige ting ude hos kommunerne.
○ Der bør foreligge en arbejdsbeskrivelse for hvad der forvente af sekretariatet både for den
samlede union men også får de respektive specialudvalg.
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6. Valg af formand (ekstraordinært) og kasserer
a) Formand: Philip Bendix Larsen genopstiller ikke
Dennis Thygesen stiller op.
Philip Bendix Larsen: Overtog posten fra Jonas Skovgaard med henblik på at færdiggøre
sammenlægningen, som nu er en realitet.
Dennis Thygesen: Har været formand for DDGU siden 2019, og gik ind i dette for at bygge et
organisatorisk fundament op. Betragter sig selv som en “foreningsnørd”, og var en af
nøglepersonerne i sammenlægningsarbejdet. Ser det derfor naturligt at stille op til
formand.
Afstemning: Dennis Thygesen: Der stemmes: 22 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt
valgt!
Det skal bemærkes at formanden er valgt for én etårig periode, da der var tale om et
ekstraordinært valg til denne post.

b)

Kasserer Mathias Munk genopstiller ikke
Christoffer Gaarde stiller op.
Mathias Munk: Har været kasserer i 6 år, og kan mærke at hans tid er ovre i denne post.
Han har valgt at fortsætte som bestyrelsesmedlem.
Christoffer Gaarde: Har tidligere erfaring som kasserer i AUC Mojn, samt nuværende
kasserer i biologiforeningen på KU. Vil gerne være med til at bygge tingene op, og tager
gerne denne udfordring op. Herudover er han lige blevet valgt som kasserer i ultimate
specialudvalget
Afstemning: Christoffer Gaarde: Der stemmes: 22 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt valgt!

7. Valg af minimum 1 hovedbestyrelsesmedlem
Peter Theis stiller op:
Peter Theis: Kommer med stor erfaring fra sammenlægningsarbejdert samt DIF. Har tidligere været
frivillig/foreningsansvarlig i mange andre sportsgrene, og vil gerne bruge al sin viden og erfaring i
DFSU.
Afstemning: Peter Theis: Der stemmes: 22 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt valgt!

Side 7 af 8

8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Lasse Christen stiller op som revisor:
Lasse Christensen: Har siddet som revisor og kasserer i mange forskellige foreninger, hvortil han ser
sig egnet
Afstemning: Lasse Christensen: 22 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt valgt!
Kasper Medum stiller op som revisorsuppleant igen
Afstemning: Kasper Medum: 22 for, 0 imod og 0 blankt. Enstemmigt valgt!

9. Eventuelt
Spørgsmål fra salen om hvem der sidder i bestyrelsen i de to specialudvalg. Bestyrelsen fra de to
specialudvalg introducerer sig til salen.
Discgolf specialudvalget

Ultimate Specialudvalget

Dennis Thygesen, formand

Kasper Roholt, formand

Palle Lindegaard, kasserer

Christoffer Gaarde, kasserer

Lasse Christensen, bestyrelsesmedlem

Anders Thuesen, bestyrelsesmedlem

Stewen Buch, ungdom- skole- og
talentudvikling

Mathias Munk, bestyrelsesmedlem

Karsten Iversen, netværk mellem klubber
René Mikkelsen, PDGA landekoordinator
Bemærkning fra salen: Det vil være oplagt at lægge det nuværende antidoping udvalg fra ultimate
specialudvalget over i fællesforbundet.
Mødet afsluttes.
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