
Referat bestyrelsesmøde 9/1-2014 Odense

Tilstede: Leif Meitilberg(LM), Karsten Jørgensen (KJ), Michael R. Sølling(MRS), Inger Neye(IN), Kim Nyby(KN), Jan Nielsen(JN)

Fraværende: 

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde Ingen kommentarer LM ok

2 WMF LM er blevet valgt til formand for Legal commitie (appeludvalg). LM ok

3 EMF MRS deltager i bestyrelsemøde i Portugal i starten af maj. MRS ok

4 DIF DIFs årsmøde er den 3. maj. DMgU er indtrådt i DIF's Fællessekretariatet pr. 1/1. Der er taget kontakt til 

Morten Mølholm for mulig etablering af fælles udviklingsprojekt "Gamle bane - ny klub". 

LM ok

5 Lokalunionerne Ingen kommentarer LM ok

6 Klubber Bagsværd Minigolf Klub er blevet optaget i DMgU og i DIF. IN og JN tager kontakt til foreningerne så dem 

der har behov for hjælp til indberetning af medlemstal.

Alle ok

7 Landshold Vores herrelandsholdstræner og hans assistent har valgt at stoppe på deres poster. DMgU vil gerne takke 

for den store indsats som Bjarne Hansen og Anders Grønnegaard har ydet igennem de sidste par år og 

ønsker dem held og lykke med deres fremtidige virke. DMgU søger derfor kandidater til at varetage posten 

som landstræner.

IN ok

8 minigolf.dk Der arbejdes på at tage kontakt til foreningerne for at opbygge et netværk til indhentning af informationer 

til hjemmesiden. Det undersøges hvilke ydelser vi i forbindelse med minigolf.dk kan trække på i det nye 

Fællessekretariat og hvilke omkostninger vil have.

KN I gang

9 Projekt "gammel bane - en ny klub" Ringsted kommune er stadigvæk interesseret i og kontakten holdes i gang. Fjordager har stadigvæk lidt 

startproblemer og forsøger sig igen til foråret.

KJ/JN I gang

10 DM-Storbane DM Storbane blev afviklet til fuld tilfredsstillelse i Roslev TU ok

11 DM MOS DM MOS blev afviklet til fuld tilfredsstillelse i Kerteminde TU ok

12 Klubmøde TU's oplæg til holdturneringen gennemgået. Alle ok

13 Evt.

14

15
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20

Mødedatoer Næste bestyrelsesmøde den 29/1 kl. 18:00
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