
Referat bestyrelsesmøde 26/10-2011 
Odense. 

   Tilstede: Leif Meitilberg(LM), Michael R. Sølling(MRS), Inger Neye(IN), Jonas Rasmussen(JR), Jan Nielsen(JN) 
Gæst: Jakob Petersen, MCG (Gik efter behandling af OMC ansøgning) 
Fraværende: Allan Schwab(AS), 
Referent: Leif Meitilberg 

  

    Punkt Emne Kommentar Ansvar Status 

1 Referat fra sidste møde Godkendt LM   

2 WMF Indstilling af projekter (kræver behandling af OMC ansøgning først) 

MRS fremsender fællesskab med OMC, ansøgningen HCA City Games til WMF 

LM/MRS  

3 EMF Intet nyt  MRS   

4 DIF MRS og LM deltog i DIF’s årsmøde 

Ekstern assistance (udviklingskonsulent) , efter revision af DMgU 

fordelingsnøgleindberetning stillede KPMG spørgsmål ved udviklingskonsulentens 

tilknytning til DMgU. MRS har fremsendt forklaring til DIF for tilknytningen som er 

blevet accepteret. 

Møde den 31/10 hos DIF. MRS, JN og LM deltager i udviklingsmøde hos DIF.  

LM  

5 Lokalunionerne Intet nyt LM   

6 Landshold Tilbagemelding fra Ungdomstræner på åretsforløb. 

MRS har udarbejdet stillingsbeskrivelse til Herre-dame landstræner. 

Stillingsbeskrivelse for ungdomstræner er stort set færdig. 

Begge stillinger vil blive slået op og kan søges af alle interesserede 

IN  

7 OMC ansøgning Grundet LM’s dobbeltrolle i sagen var Jakob Petersen fra MCG indkaldt som 

bisidder i behandlingen af ansøgningen. LM fremlagde ansøgningen hvorefter den 

resterende bestyrelse behandlede sagen. DMgU indgår i et samarbejde med OMC 

og udarbejder en fælles ansøgning om yderligere støtte hos WMF. OMC har søgt 

om 25.000 pr. år i 3 år. 1 år er bevilliget 12.500 i direkte tilskud og 12.500 i 

underskudsgaranti. Efter år 1 vil yderligere tilskud blive overvejet. 

Ikke LM   

8 Mobilt internet TU Vi slås stadigvæk med 3 MRS/LM  

9 LMK ansøgning om refusion af DM Hold 

udgifter 

Bestyrelsen har besluttet at LMK ikke kan modtage refusion for udgifter til DM-

Hold 2011 da alle love og vedtægter har været overholdt i forbindelse med 

planlægningen og placeringen af spillesteder. 

LM   

10 Klubkonsulenter Kun 2 har meld sig til kurset. Andre er meget velkomne til at deltage. 

Kurset afholdes søndag den 20. november kl. 10-16. 

 

JN  



11 Dommer og teknisk udvalg Arne og Teddy har meddelt at de udtræder af Dommer og Teknisk udvalg ved det 
kommende Rep. møde. 
Bestyrelsen takker Arne og Teddy for deres store arbejde igennem tiden og håber 
at de fortsat vil stille deres ekspertise til rådighed som dommere i fremtiden. 
Interesserede er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen – OBS du behøver ikke 
at være dommer i forvejen. 

Alle   

12 Organisationsseminar Indbydelser udsendt - 15 deltager 

Værelsesfordeling på plads 

Endelig programplanlægning udført 

IN  

13 Sekretærservice Servicen er overgået il JN MRS   

14 Forbundets bestemmelser om ordensudvalget MRS udarbejder forslag til Rep. så DIF’s krav indarbejdes i DMgU’s love og 

vedtægter 

MRS 31-12-2011 

15 Holdturneringsmøde Det planlagte holdturneringsmøde blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. 
DMgU vil formentligt ikke komme med noget udspil i forhold til holdturneringen til 
næste Rep. 

AS   

16 Europa Cup Putter Team deltog med en 10. plads som resultat. Mads Nørregaard opnåede som 

den eneste spiller overhovedet at holde sine baneresultater på 1 eller 2 slag. 

MRS  

17 Bangolf Arena Vincent Huus har sagt ja til at oversætte Bangolf Arena til Dansk. LM   

18 Hensættelser til NM Diskussion udsættes, skal være færdigbehandlet inden klubmøde 2012 MRS 31-12-2011 

19 Kravspecifikation omkring DMgU 

arrangementer 

Udsættes pga. AS fravær. AS  

20 Kontaktliste LM udsender kontaktliste til klubberne vor opdatering. IN/LM  

21 Eventuelt 
 
 
---o0o--- 
Rekrutterings og aktivitetsudvikling for børn og 
ældre i minigolf 
 
---o0o--- 
Hjemmeside.dk 
 
---o0o--- 
Høgn Minigolf  
 
 
---o0o--- 
Mødeindkaldelser 
 

John Hansen, MCG, opnåede at vinde de 3 mulige guldmedaljer til DM-Storbane – 
virkeligt en præstation af de usædvanlige. 
 
---o0o--- 
Projektet medtages til udviklingsmødet med DIF den 31/10 
 
 
---o0o--- 
MRS arrangerer møde med kapkap.dk, LM deltager 
 
---o0o--- 
Kalundborg kommune har godkendt Høng Minigolf og tildelt 5.000 m2 
Arbejdet med etablering af klubben på grunden forventes at begynde i foråret 
 
---o0o--- 
MRS udsender indbydelser til klubmøde og Rep. 

Alle   

   

  Næste møde: 7/12 2011 17:30-22:00 

   


