
Referat bestyrelsesmøde 2/9-2015 Odense

Fraværende: 

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde Ingen kommentarer LM ok

2 WMF Der er belvet vedtaget en ny straffebestemmelse der gør at en holdleder kan 

bortvises fra området enten for en dag eller for hele turneringen. Der er i første 

omgang ingen følgestarf til spillerne men dette bliver der arbejdet på. Der er 

etableret 7 nye kommiteer under WMF. Disse oprettes for at komme tættere på en 

IOC godkendelse. WMF anmoder om at artikler også sendes til Media Manager 

(oversat til engelsk :-) ). Den genvalgte formand for Youth Comitty afgår efter den 

nuværende 2 årige periode, der skal altså findes en ny formand om 2 år. 8 nye 

lande blev optaget i WMF (Hviderusland, Kenya, Malaysia, Nepal, Nigeria, Togo, De 

Forenede Arabiske Emirater og Vietnam). WMF har nu 55 medlemslande. WC 2017 

blev tildelt Kroatien, terminen flyttes formentligt til slutningen af september. WMF 

ønsker at modtage flere "Likes" på Facebook.

LM ok

3 EMF Intet nyt MRS ok

4 DIF Der vil i det næste halve år være stor fokus på udarbejdelse af en ny økonomisk 

støttestruktur som mulig afløser for den eksisterende fordelingsnøgle. Arbejdet 

med oplæget foretages af DIF's økonomiske ledelse samt 9 specialforbunde (3 

store, 3 mellem og 3 små forbund). Arbejdet vil blive løbende fremlagt på diverse 

møder i DIF. DMgU vil selvfølgelig deltage i arbejdet (er ikke med i den etablerede 

gruppe)

LM ok

5 Lokalunionerne JMgU har afholdt 2 mesterskaber Eternit (Randers) og MOS (Aarhus). Randers 

havde 18 deltagere og Aarhus 42. Arrangementet i Aarhus var første arrangement 

hos DMgU's nyeste forening Aarhus minigolf Klub. Alle tilbagemeldinger er super 

positive, både fra de "gamle" etablerede og fra de "nye" lokale spillere i klubben. 

Flot start og velkommen til Aarhus.

LM ok

Tilstede: Anders Grønnegaard (AG), Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Kristina Matthies (KM), Michael 

Sølling (MRS), Inger Neye (IN)
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6 Udviklingskonsulenten CityGames afhold med begrænset succes, PTO tilbydes at afholde CityGames næste 

år. 1-2 Idrætsleder, materialet er færdigt og der afholdes kursus for første gang hos 

Aarhus Minigolf 27. september i samarbejde med Fægtning og Squash. Kurset er 

primært målrettet nye og kommende bestyrelsemedlemmer . Klubbesøgene 

fortsætter. Minigolf vil være med i en artikkel i Idrætssamvirke i Aarhus. Der er 

blevet etableret 2 transportable minigolfbaner som kan lånes via 

udviklingskonsulenten. Standen på Aarhus havn i forbindelse med Aarhus festuge 

var en OK oplevelse. Flere idrætsfoerninger var forbi og minigolf er blevet 

eksponeret i denne forbindelse. "Gammel bane ny klub": Sæby, Vores tyske 

leverandør har været på inspektion og udarbejder planskitse. Anlægsarbejdet 

forventes udført i uge 41-42. Rudersdal, kommunen har fundet de første ildsjæle til 

etablering af forening i forbindelse med anlæggelsen af det allerede indkøbte 

anlæg. Der arbejdes i øjeblikket på at finde kommercielle baneejerer i de større 

byer for at se om "Aarhus modellen" kan skabe nye foreningsmuligheder. 

KJ ok

7 Dommer og teknisk udvalg Der er sat dommer på til DM Storbane, DM MOS mangler endnu at få tildelt 

dommere.

KJ ok

8 Turneringsudvalget DM Storbane og DM MOS i de 2 kommende weekender er de 2 sidste DMgU 

arrangementer i år.

LM ok

9 Eliteudvalget Der er indkaldt til møde fredag den 4. september kl. 19. for at arbejde med oplæg 

til den fremtidige strategi omkring landsholdsarbejdet. alle landshold har været 

afsted til EM/VM, resultatmæssigt skal nævnes Laura Fog Henriksen med en 9. 

plads til EM og Vincent Huus med en 27. plads til VM.

IN ok

10 Appeludvalget KUF ser i øjeblikket på muligheden for at stifte et fælles appeludvalg på tværs af 

medlemsforbundene.

Bestyrelsen i gang

11 Klubberne intet nyt Bestyrelsen i gang

12 Uddannelse intet nyt Best+AG i gang
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13 Medie Der arbejdes fortsat med Facebook og Web artikler. Marketing materiale forsøges 

"strømlignet". Der arbejdes også på at få afholdt et photoshoot til foråret med 

udvalgte repræsentanter fra sporten. Alle opfrodres til fortsat at "like" og dele 

indlæggene på Facebook for at sprede kendskabet til vores sport. Muligheden for 

at udarbejde postkort der giver blikfang omkring minigolfen.

KM i gang

14 Udviklingsudvalget Se kommentarer under udviklingskonsulenten KJ i gang

15 Organisationsmøde Der afholdes IKKE organisationsmøde i 2015 Bestyrelsen Afsluttet

16 Klubmøde Klubmødet flyttes til den 7. november. Både klubber og organisationen vil 

blive indbudt. Sæt venligst kryds i kalenderen.

Bestyrelsen i gang

17 Kommunikation For god ordens skyld gøres det opmærksom på at alle spørgsmål som ønskes 

behandlet af DMgU's bestyrelse skal sendes via E-mail til formand@minigolf.dk

Bestyrelsen Afsluttet

18 Ekstraordinær 

Repræsentantskabsmød

e 5. september 2015

Tidspunktet i den udsendte indbydelse er desværre sat 30 min. for sent i 

forhold til DM's spilstart, rettelse udsendes til klubber og "minigolfspillere". 

LM klargører projektor og laptop - MRS medbringer regnskab på USB, 

klubberne skal selv medbringe det udsendte materiale hvis de ønsker det på 

tryk.

Bestyrelsen i gang

19 Nyt Nordisk samarbejde I forbindelse med WMF Delegeretmødet blev der afholdt et møde mellem 

Danmark, Sverige og Finland for at etablere et nyt nordisk samarbejde. Norge 

havde allerede meldt at de ikke kunne være til stede men er meget interesserede i 

at deltage. Letland var ligeledes inviterede men havde ingen representater i Lahti. 

Udfaldet af mødet blev at svenskerne invitere til et etablernde møde til foråret i 

Stockholm (valgt da Letterne og Finnerne kan sejle dertil) hvor de forskellige 

samarbejdsmuligheder vil blive diskuteret. Mulige samarbejdsemner lige nu er 

ungdomsarbejde, træneruddannelser, dommeruddannelser og erfaringsudveksling 

om alle tænkelige emner. I første omgang er LM kontaktperson, dette kan ændres 

senere. Danmark har allerede tilbudt Norge at deres nuværende enlige 

ungdomsspiller kan følges med det danske ungdomslandshold.

Bestyrelsen startet

20 Frivillighedsstrategi MRS og KM genoptager arbejdet med implemntering af en frivillighedsstrategi i 

DMgU. Der søges inspiration hos andre specialforbund.

Bestyrelsen i gang
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21 Fremtid i bestyrelsen Inger Neye har meddelt at hun ikke genopstiller til det kommende 

Repræsentantskabsmøde. Eventuelt interesserede i bestyrelsesarbejdet er 

velkomne til at henvende sig til enhver i bestyrelsen.

Bestyrelsen i gang

22 Eventuelt

Næste møde Onsdag den 21. oktober kl. 18 i Odense
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