Referat fra
Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 23. feb 2013.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valg af dirigent
Mandaternes prøvelse
Referat fra forrige repræsentantskabsmøde
Formandens beretning
Regnskab - kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Appeludvalgets beretning
Øvrige udvalgs beretning
a. Turneringsudvalget
b. Dommer- & teknisk udvalg
c. Eliteudvalget
Behandling af indkomne forslag
Politikkatalog
Valg af bestyrelse ifølge lovene
Valg af appeludvalg ifølge lovene
Valg af revisionsfirma
Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene
Fastsættelse af kontingent, spillerlicens og gebyrer
Behandling af budget
Eventuelt
-----

Deltagere:

Bestyrelsen:

Leif Meitilberg (LM)
Michael Sølling (MS)
Karsten Jørgensen (KJ)
Inger Neye (IN)
Jonas Rasmussen (JR)

RIK:

Peder Jacobsen (PJ)

RMK:

Ulla Jørgensen (UJ)
Per Dideriksen (PD)
Henrik Mikkelsen (HM)

SIF:

Carsten Berg (CB)
Jan Rasmussen (JR)

BMK:

Bjarne Hansen (BH)
Svend Åge Matthiesen (SAM)
Svend Åge Næshøj (SAN)

NAMK:

Preben Nørskov (PN)
Arne Prip Hansen (APH)
Inge-Lise Hansen (ILH)

MCG:

Jakob Petersen (JP)
Teddy Nielsen (TN)
Poul Hansen (PH)

OMC:

Morten Rasmussen (MR)
Mark Christiansen (MC)
Line Christiansen (LC)
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MPTO:

Erik Kristensen (EK)
Vincent Huus (VH)
Jan Carstens (JC)

GMK:

Robert Baldorf (RB)

BSMK:

Bjarne Sørensen (BS)

LMK:

Ib Jørgensen (IJ)
Ole Jensen (OJ)

AMK:

Kåre Thomsen (KT)
Helen Norup (HN)

Fjordager:

Henning Rasmussen (HR)
Jette Christensen (JS)

Høng:

Jan Nielsen (JN)

JMgU:

Elén Gade (EG)

SMgU:

Gert Andreasen (GA)
Helle Nielsen (HN)

I alt: 38 deltagere.

----LM bød velkommen til DMgU’s repræsentantskabsmøde 2013. KJ laver referat.
ad pkt 1

:

Valg af dirigent:
LM: Bestyrelsen foreslår JR, der blev valgt enstemmigt.
Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelsen var lovlig varslet og at forslagene var indsendt rettidigt.

ad pkt 2

:

Mandaternes prøvelse:
Der var mødt 35 stemmeberettigede. Oversigt over fordeling af de delegerede er vedhæftet referatet som bilag 1. Udover de stemmeberettigede deltog 3 personer.

ad pkt 3

:

Referat fra forrige repræsentantskabsmøde:
Ingen kommentarer.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Referat godkendt.
ad pkt 4

:

Formandens beretning:
Formandens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen.
Den er vedhæftet referatet som bilag 2.
Til den skriftlige beretning havde formanden følgende supplerende kommentarer:
2012 har gjort DMgU kendt i DIF. Vi har været aktive i forhold til de diskussioner, der har været omkring den foreslåede ændring i tilskuddet til for-
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bund med under 2000 medlemmer. Så nu kender de os, vi markerer os og
de har fået respekt.
Reduktionen i vores tilskud, vil, hvis forslaget vedtages, være ca 80.000 kr
med det medlemstal, vi har indmeldt. Det var på 1575.
Største oplevelse i forbindelse med DIF i 2012 var, at NAMK blev nomineret som en af de 5 kandidater til titlen som årets idrætsforening.
Vores konsulents indsats i 2012 har ført til 2 nye medlemsforeninger: Fjordager Idrætsforening og Søby-Gershøj Svømmeforening.
Rikke Sørensens indsats ved NM i Letland er også værd at nævne. Hun
kom hjem med bronze efter en flot indsats.
Holdturneringsafdelingen i Roslev gav udfordringer i form af tidspres grundet de store baner. Problemet blev løst ved at dele divisionerne, således 2.
og 3. division spillede på eternitanlægget, medens de øvrige spillede på
filtanlægget. Stor ros til både TU og Roslev.
DM MOS i Kerteminde var et godt arrangement med engagerede deltagere. Vi fortsætter indsatsen på MOS-området.
Klubstævnerne lider grundet manglende deltagere. Flere stævner blev aflyst i 2012. Find jeres eget koncept og støt så op om de private stævner, ellers dør privatstævnerne ud.
Projekt ”Gammelt anlæg - ny klub” har foreløbig resulteret i en ny klub Fjordager Idrætsforening og en ny er i ”støbeskeen” i Skanderborg.
MPTO har fået etableret sig på havnen med et 18 huls filtanlæg. De arbejder på en afklaring med deres indendørs eternitanlæg.
AMK har fået nye lokaler til indendørs eternitanlæg. Det er anlægget fra
Lerumbakken, der skal flyttes. De arbejder med planer om udendørs betonanlæg samme sted.
Dommerkursus i 2013 blev desværre aflyst grundet manglende tilmelding.
Der vil i 2013 blive lavet trænerkursus for klubberne.
Medlemstallet for 2012 blev 1575 mod 1400 i 2011. Det er de nye klubber,
der bærer fremgangen, idet der er stagnation og tilbagegang i ”de gamle”
klubber.
Kommunikationen skal forbedres. Det gælder også hjemmesiden.
GA: Bliver medlemsstatistikken udsendt. Vi mangler at kende medlemstallene for de enkelte klubber.
LM: Ja.
Afstemning:

For: 34

Imod: 0

Undlod: 1

Beretning godkendt.
ad pkt 5

:

Regnskab:
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MS gennemgik og kommenterede regnskabet. (Regnskabet udsendes som
pdf-fil sammen med referat).
Regnskabet er det endelige. Revisor har afgivet en blank påtegning på
regnskabet. Det vil sige, at regnskabet er godkendt uden forbehold.
Der var budgetteret ca 264.000 kr til eliten. Der er kun anvendt ca 216.000
kr. Juniorerne har ikke stillet fuldt hold, hvorefter der ikke kan anvendes
det fulde budget.
Overskud i 2012:
Egenkapitalen 31.12.2012:

51.555 kr
853.266 kr

Egenkapitalen er tæt på bestyrelsens mål om en egenkapital på 1.000.000
kr i 2014.
Vi har en medaljebeholdning på 31.990 kr. Der er medaljer til 3 års forbrug.
Breddeomkostningerne er steget ca 15.000 kr. Det skyldes, at seniorerne
nu selv belastes landsholdstøj. Det blev tidligere belastet eliten.
På administrationssiden har der været en stigning på ca 16.000 kr til rejseomkostninger. Det skyldes stor mødeaktivitet hos DIF.
MS: Det er det samme, som du gjorde opmærksom på sidste år, hvor du
efterfølgende måtte erkende, at det ikke var ulovligt. Der er alene tale om
afrunding af de bagvedliggende decimaler.
Afstemning:

For: 34

Imod: 0

Undlod: 1

Regnskab godkendt.
ad pkt 6

:

Appeludvalgets beretning:
Appeludvalget har ingen sager haft i 2012. Appeludvalgets beretning er
vedhæftet referatet som bilag 3.
Afstemning:

For: 33

Imod: 0

Undlod: 0

Beretningen godkendt.
ad pkt 7

:

7 a – Beretning fra Turneringsudvalget:
Turneringsudvalgets skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Den er vedhæftet referatet som bilag 4.
IJ: Årets spiller blev Christian Maglemose.
LM: Christian blev også stormester i 2012.
IJ: De 5 stormesterturneringer i 2013 bliver:
•
29-30/06:
DM-e i Broager
•
27-28/07:
OMC internationale stævne
•
07-08/09:
DM-s i Roslev
•
14/09:
DM MOS i Kerteminde
•
22/09:
MCG nationale stævne
Afstemning:

For: 34

Imod: 0

Undlod: 1
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Beretningen godkendt.
7 b – Beretning fra Dommer- & teknisk udvalg:
Dommer & teknisk udvalgs skriftlige beretning var udsendt sammen med
indkaldelsen. Den er vedhæftet referatet som bilag 5.
KJ: Dommer- og teknisk udvalg har forsøgt at samle interesserede til et
dommerkursus. Desværre måtte vi grundet manglende interesse aflyse
kurset. Håber på bedre held næste gang.
Det kan grundet den manglende interesse for at dømme blive nødvendigt
at slække på ambitionen om 4 dommere til de 6 DM-arrangementer.
GA: Hæv dommerhonoraret.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Beretningen godkendt.
7 c – Beretning fra Eliteudvalg:
Der er ikke modtaget beretning fra eliteudvalget.
Juniorlandstrænerens beretning er modtaget af formanden den 22.02. Den
er vedhæftet referatet som bilag 6.
VH læste beretningen op.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Beretningen godkendt.
7 d – Beretning fra seniorkoordinator:
Seniorkoordinatorens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Den er vedhæftet referatet som bilag 7.
LM: Er kontaktet af nogle, der spørger, hvordan man komme i betragtning
til seniorlandsholdet. Der er 3 kompetente spillere, der er blevet seniorer.
De er ikke blevet kontaktet. De vil helt klart være i stand til at forstærke holdet.
RB: Jeg kender ikke alderen på spillerne. De er nødt til at kontakte mig,
hvis de vil spille. En forudsætning er, at de passer socialt med de øvrige.
Afstemning:

For: 32

Imod: 0

Undlod: 2

Beretningen godkendt.
7 d – Beretning fra udviklingsudvalg:
Udvalgets skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Den
er vedhæftet referatet som bilag 8.
Afstemning:

For: 34

Imod: 0

Undlod: 1

Beretningen godkendt.
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ad pkt 8

Behandling af indkomne forslag:
Information om sproglige ændringer i DMgU’s love.
I forbindelse med rettelserne i DMgU’s love efter vedtagelse af ændringer til
lovene på repræsentantskabsmødet har bestyrelsen på opfordring fra DIF
besluttet at lave følgende sproglige ændringer i lovene:





Generalforsamling ændres til repræsentantskabsmøde
Klubber ændres til foreninger
Appeludvalg skrives altid med stort A
Tegnsætningen gennemgås, så det nødvendige antal kommaer sættes

MS: De næste 26 forslag er behandlet på klubmødet. Der blev brugt 4 t på
forslagene på klubmødet. De er derfor grundigt behandlet. Det er bestyrelsens opfattelse, at der ikke var de store uoverensstemmelser. Der blev stillet nogle spørgsmål, som vi har henvendt os til DIF om.
Vedr. § 5 F.
På klubmødet 12/1 2013 blev der spurgt om de forsikringsmæssige konsekvenser for en forening og dennes medlemmer, der som følge af manglende medlemsindberetninger til DIF i DMgU har mistet samtlige medlemsrettigheder i henhold til § 5 F.
Vi har modtaget følgende svar fra Jan Larsen, DIF:
”Jeg forudsætter, at foreningen grundlæggende bevarer sit medlemskab,
når den har møderet i repræsentantskabet (så det altså er samtlige medlemsrettigheder, dog ikke medlemskabet som sådan, der fortabes). I så fald
har det ingen konsekvenser i forhold til forsikringerne. Hvis også medlemskabet fortabes, er det modsat – ingen dækning.”
Konklusion:
Da det udelukkende er medlemsrettigheder der fortabes og ikke selve medlemskabet, har det ingen konsekvenser i forhold til de kollektive forsikringer.
Vedr. § 8 Spillerlicens.
Repræsentantskabet er oplyst om, at den administrative side af dette forslag i skrivende stund endnu ikke er helt på plads. Dette vil ske i løbet af
2013.
Forslaget ønskes vedtaget med umiddelbar virkning, da dette er det absolut
vigtigste forslag af samtlige stillede forslag fra bestyrelsen.
I forbindelse med behandlingen af dette emne på klubmødet, var der diskussion angående finansieringen af dette forslag. Finansieringen af dette
forslag ønskes behandlet under punkt 14 på dagsordenen.
Vedr. § 26 konkurs.
På klubmødet 12/1 2013 blev der spurgt om, hvorfor DMgU ikke skal have
samme ordlyd i sine love som DIF har i sine. DIF er blevet spurgt:
Spørgsmål fra DMgU:
Vi stiller følgende forslag:
”Hvis der afsiges konkursdekret over en under DMgU hørende medlemsforening, fratrækkes samtlige af klubbens tilmeldte hold i DM-holdturneDansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 23. februar 2013
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ringen og alle sine erhvervede points og kan ikke længere deltage i DMholdturneringen.”
I DIF’s love står - $ 5 stk. 7:
”At udarbejde bestemmelser, hvorefter det skal have sportslige konsekvenser, hvis en forening eller dens nærtstående erhvervsdrivende selskaber eller andre nærtstående enheder undergives tvangsakkord eller erklæres
konkurs, såfremt turnerings- og mesterskabsaktiviteter i det pågældende
forbund udøves under økonomiske rammer, der tilsiger en sådan regulering.”
Er vores forslag i modstrid med DIF’s love, da vi ikke længere kræver
sportslige sanktioner før konkursdekret er afsagt?
Vi har modtaget følgende svar fra Jan Larsen, DIF:
”Jeg vurderer, at der er tale om en frivillig foranstaltning i DMgU, når I indfører denne regulering, idet I vel ikke er omfattet af klausulen, at turneringsog mesterskabsaktiviteter i det pågældende forbund udøves under økonomiske rammer, der tilsiger en sådan regulering. I så fald er der ingen ko på
isen, da jeres frivillige ordning kan udformes, som I ønsker det.
Påbuddet i DIF’s love er begrænset til idrætter med professionelle tilstande,
og påbuddet skal især sikre, at der ikke kan spekuleres i høje omkostninger, især lønninger, i selskaber med begrænset hæftelse, hvor idrætsaktiviteten uden sportslige konsekvenser efter en konkurs videreføres i nye selskaber. I disse tilfælde – under sådanne professionelle rammer – ville det
ikke være i overensstemmelse med DIF’s påbud, hvis tvangsakkorden undtages.”
Konklusion:
Da:
•
•

påbuddet i DIF’s Love er begrænset til idrætter med professionelle tilstande
vores foranstaltning er en frivillig foranstaltning

er bestyrelsens forslag ikke i modstrid med DIF`s regler.
MS opfordrer dirigenten til at forespørge forsamlingen, om vi kan sætte
samtlige forslag fra bestyrelsen til afstemning under et.
EK: Kan ikke se ideen i det. Hvert enkelt forslag bør til afstemning.
MR: Enig med EK.
GA: Hvert enkelt forslag skal til afstemning.
MS: Har hørt, hvad der siges. Vi tager forslagene enkeltvis.
(Ref: Der forekommer forskelligt antal stemmer under forslagene. Det skyldes, at mange gik og kom under mødet).
Forslag nr. 1

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 1 - DMgU’s navn og formål

Nuværende tekst:
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Organisationens navn er: Dansk Minigolf Union, DMgU. Unionen, der er
stiftet den 11. april 1954 er tilsluttet World Minigolfsport Federation (WMF).
Organisationens hjemsted er DMgU´s kontors adresse.
Ny tekst:
Organisationens navn er Dansk Minigolf Union (DMgU).
DMgU er stiftet den 11. april 1954.
DMgU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), World Minigolf Federation (WMF) og European Minigolf Federation (EMF).
DMgU’s hjemsted er unionens kontoradresse, der til enhver tid vil fremgå af
unionens website – www.minigolf.dk.
Begrundelse for forslaget:
Formålet med tilpasningen er at nævne de organisationer, som DMgU er
medlem af samt lave reference til unionens hjemmeside.
Afstemning:

For 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 2

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 2 - DMgU’s navn og formål

Nuværende tekst:
Unionens formål er at virke for minigolfsportens trivsel og udbredelse i
Danmark ved:

at samle og centralisere danske minigolfsorganisationer og foreninger

at repræsentere Dansk minigolf i alle internationale anliggender

at varetage og fremme spillernes og spillets interesser

at arrangere de årlige Danmarksmesterskaber og eventuelle landskampe
Ny tekst:
Unionens formål er at virke for minigolfsportens trivsel og udbredelse i
Danmark ved:

at samle og centralisere danske minigolfforeninger og lokalunioner

at repræsentere DMgU i alle internationale anliggender

at varetage og fremme medlemmernes og spillets interesser

at arrangere Danske Mesterskaber i Minigolf og landskampe
Begrundelse:
Linie 2 – fremover minigolfforeninger (herunder lokalunioner).
Linje 3 – Dansk minigolf ændres til DMgU.
Dansk minigolf er en udefineret størrelse / DMgU er os.
Linje 4 – spillernes ændres til medlemmernes
Det er foreningerne (og derigennem spillerne), der er vores medlemmer –
det virker derfor logisk at ændre, således det bliver vores medlemmers interesser, vi varetager og ikke nogle individer, som vi i princippet ikke kender.
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Linje 5 – årlige Danmarksmesterskaber ændres til Danske Mesterskaber i
Minigolf.
Linje 5 – eventuelle landskampe ændres til landskampe.
Årlige – i denne forbindelse er det ligegyldigt at nævne, at der er tale om årlige begivenheder. Det er en lovtekst, ikke en reklame.
Danmarksmesterskaber erstattes af Danske Mesterskaber i Minigolf (DM),
som er det, der bliver brugt i daglig tale. Nedenstående følger en liste over
de forskellige mesterskaber:
Generelt: Danske Mesterskaber i Minigolf (DM)
Danske Mesterskaber i Minigolf – Holdturneringen (DMH)
Danske Mesterskaber i Minigolf på Eternit (DME)
Danske Mesterskaber i Minigolf på Stor Bane (DMS)
Danske Mesterskaber i Minigolf – Minigolf Open Standard (DM-MOS)
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 3

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse.
DMgU’s love § 3 – Amatørbestemmelser.

Nuværende tekst:
a: Amatør er den, der i fritid dyrker idræt og ikke udøver sin idræt

for betaling.
b: Amatørrettigheder fortabes af den:
- der bryder amatørdefinitionens bestemmelser,

- der deltager i opvisninger eller konkurrencer med nogle, som
han/hun ved ikke er amatører med mindre DMgU´s samtykke
foreligger.
c:

Amatørrettigheder kan generhverves, når særlige forhold taler herfor.
Anmodning herom indsendes til DMgU´s bestyrelse og forelægges repræsentantskabet til endelig afgørelse.

Ny tekst:
Amatør er den, der i sin fritid dyrker minigolf som sport.
Begrundelse:
DIF foreskriver, at vi (WMF / EMF eller DMgU) skal have en beskrivelse af,
hvad en amatør er. Da der i WMF/EMF-regi ikke forefindes en sådan definition, skal vi selv have en sådan.
Vi kan vælge at have den i eller uden for vores love.
Den er kraftigt simplificeret. Der er ikke behov for mere.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget
Forslag nr. 4

Indsendt af:

DMgU’s bestyrelse
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Vedrører:

DMgU’s love § 4 1. afsnit - Optagelse i DMgU

Nuværende tekst:
Som medlem af DMgU kan optages enhver forening, der dyrker minigolf
som sport. Derudover kan optages lokalunioner, hvis almindeligt kontingent
erlægges.
Begæring om optagelse, ledsaget af et eksemplar af foreningens love samt
fortegnelse over bestyrelsens medlemmer, indsendes til DMgU´s kontor.
Nyoptagne foreninger er kontingentfrie det første år. Det er dog en betingelse for opnåelse af stemmeret ved repræsentantskabsmødet, at klubben
har betalt kontingent.
Ny tekst:
Som medlem af DMgU kan optages enhver forening og lokalunion, der dyrker minigolf som sport.
Begæring om optagelse, ledsaget af et eksemplar af foreningens love samt
fortegnelse over bestyrelsens medlemmer, indsendes elektronisk til unionens formand på adressen formand@minigolf.dk eller direkte til formandens private adresse.
Nyoptagne foreninger er kontingentfrie i optagelsesåret.
Begrundelse:
Afsnit 1:
Nuværende tekst angående lokalunioner er noget vrøvl. Lokalunioner har
aldrig betalt kontingent til DMgU.
Afsnit 2:
Det er vigtigt at indmeldelser i unionen bliver behandlet så hurtigt som muligt. Derfor skal/bør disse sendes direkte til formanden.
Afsnit 3:
Måtte der på et senere tidspunkt blive indført et kontingent, så er det her
defineret, at nye foreninger ikke skal betale kontingent det første år, hvilket
er helt fint.
Den nuværende regel har ingen værdi, fordi der pt. ikke betales kontingent.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 5

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 5 A - Medlemsforpligtelser

Nuværende tekst:
a. Til enhver tid at holde unionen og/eller lokalunionerne, hvortil de hører,
underrettet om foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med dato og dagsorden mv., om ændringer eller tilføjelser i
foreningens love. Unionen og/eller lokalunionerne har ret til at sende
en repræsentant til foreningernes generalforsamlinger.
Ny tekst:
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At holde DMgU underrettet om foreningens eller lokalunionens ordinære og
ekstraordinære generalforsamlinger ved at fremsende invitation til generalforsamlinger med angivelse af dato for afholdelse, sted og dagsorden.
Underretning fremsendes til formand@minigolf.dk eller direkte til formandens private adresse samtidigt med indkaldelsen udsendes til medlemmerne.
Generalforsamlingsreferater, reviderede vedtægter/love samt oversigt over
samtlige bestyrelses-medlemmer fremsendes efter hver generalforsamling
til formand@minigolf.dk eller direkte til formandens private adresse samtidigt med referatet udsendes til medlemmerne.
DMgU har ret til at sende 2 repræsentanter med taleret til foreningens / lokalunionens generalforsamlinger.
Begrundelse:
Klubberne skal fremover underrette DMgU direkte om kommende generalforsamlinger. Tidligere kunne foreningen nøjes med at sende samme informationer til relevant lokalunion. Denne praksis er ikke hensigtsmæssig.
For eventuelt at kunne handle, er det fremover et krav, underretning fremsendes direkte til formanden. Fremover er det tanken, at DMgU skal have
ret til at sende 2 repræsentanter i stedet for 1. Fremover er det lovfæstet, at
referater og oversigt over bestyrelsesmedlemmer skal fremsendes efter
hver generalforsamling til DMgU.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 6

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 5 B - Medlemsforpligtelser

Nuværende tekst:
At være lokalunion og hovedunion behjælpelig med tilvejebringelse af oplysninger, forlanges til varetagelse af unionens opgaver.
Ny tekst:
At være DMgU og lokalunion behjælpelig med tilvejebringelse af oplysninger, der forlanges til varetagelse af unionens opgaver.
Begrundelse:
Alene sprogmæssig ændring.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 7

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 5 D - Medlemsforpligtelser

Nuværende tekst:
Ingen minigolfspiller kan starte for en ny forening, før han/hun har ordnet sit
forhold til den forening, hvorfra udmeldelse finder sted. Endvidere kan minigolfspilleren ikke starte for foreningen i åben konkurrence før tidligst efter
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1 måneds forløb regnet fra den dag, enhver forpligtigelse til den tidligere
forening er ophørt.
Herfra undtages:
1)
Når flytningen til anden by finder sted.
2)
Når den tidligere forening skriftligt giver sin tilladelse hertil.
3)
Når minigolfspillerens forening opløses eller udelukkes for et længere
tidsrum end14 dage på grund af et forhold, hvortil minigolfspilleren ikke har medvirket.
Ny tekst:
Ingen minigolfspiller kan repræsentere en ny forening, før vedkommende
har betalt sin kontingentrestance til den forening, vedkommende forlader.
Begrundelse:
Forslaget medfører, at det bliver nemmere for en spiller at skifte forening,
da det fremover alene er en kontingentrestance, der kan bremse et foreningsskifte. Alt andet hører hjemme under det civilretslige system. DIF har
i relation til dette forslag sat et meget stort fingeraftryk.

----EK: Jeg er helt uenig. Enig i, at gæld til kiosk ikke medregnes, men hvad
med spillere, der ikke dukker op til arrangementer og klubben skal betale?
Det kan også være tilmeldinger til holdturnering, EM og Europacup og så
bliver væk. Det er ikke fair, hvis vi ikke får ”hånd i hanke” med dem.
MS: Klubberne må blive bedre til at få deres penge.
JN: Det er kontingent, der binder medlem og klub. Alt andet er administrative ting, der reelt er uvedkommende i forhold til binding.
EK: Uenig – kontingent er i realiteten også en administrativ ting.
MS: DIF’s holdning er helt klar: Alt andet end kontingent er sporten uvedkommende og kan ikke binde et medlem.
MR: Det er simpelt. Hvis DIF kræver det, ”retter vi ind” og tilpasser, så vi ikke urimeligt spærrer en spiller.
MS: DIF har ikke forbudt det men givet en kraftig advarsel. Andre ting end
kontingent kan være svært beviselige.
PD: I billard kan kun spærres på grund af kontingent.
GA: DMgU skal beskytte klubberne og ikke spillerne. Hvis en spiller ”stikker
halen mellem benene”, skal vi kunne spærre spilleren eller kræve pengene
andet sted fra.
MS: Man kan i klubberne tilrettelægge sig ud af det.
LM: Vi kan ikke forholde os til andet end kontingent.
MR: DMgU skal beskytte spillerne og det gør de med forslaget.
BS: Hvis klubvedtægterne siger, at man ikke kan udmelde sig, så længe
man har gæld, hvad så?
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MS: Så gælder DMgU’s regler.
Afstemning:

For: 32

Imod: 2

Undlod: 1

Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 8

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 5 E - Medlemsforpligtelser

Nuværende tekst:
Ledere og/eller minigolfspillere, der har givet tilsagn om deltagelse i et unions- eller foreningsarrangement kan, hvis de udebliver uden lovligt forfald,
af DMgU’s Amatør og Ordensudvalg efter klage af den arrangerende forening i forbindelse med den pågældende lokalunion idømmes karantæne
efter DMgU´s Appeludvalgs skøn.
Ny tekst:
Foreninger, hvis spillere har givet tilsagn om at deltage i et unions- eller
foreningsarrangement og som ikke inden tilmeldingsfristens udløb melder
fra til arrangementet, er pligtige til at betale startpenge for disse spillere, såfremt anmodning herom bliver fremsendt.
Begrundelse:
Nuværende regel er nonsens i sin formulering.
Intentionen i den nuværende regel er uhensigtsmæssig. Karantæne for ikke
at møde op uden lovligt forfald. Alle kan bare melde sig syg /sløj = lovligt
forfald.
Det skal heller ikke være gratis at blive væk fra et arrangement, man er tilmeldt, derfor den nye formulering, hvor arrangøren får mulighed for at opkræve startpenge hos den forening, hvor de ikke-startende spillere kommer
fra.
----MR: Mener ikke, det er et problem.
EK: Hvad er problemet, man kan bare betale startpenge ved tilmeldingen.
LM: Det er et forsøg på at beskytte en arrangerende klub.
JN: Med denne regel har en arrangør en mulighed, hvis der bliver et problem.
MS: Det gælder alene spillere tilmeldt via spillernes forening.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 9

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 5 F - Medlemsforpligtelser

Nuværende tekst:
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At indsende medlemsregistreringer til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) for
perioden 1. januar – 31. december senest den 31. januar efter periodens
afslutning. Kan en klub ikke dokumentere, at man har indsendt medlemstal
for den aktuelle periode inden den fastsatte tidsfrist, reduceres antallet af
stemmer til repræsentantskabsmødet til én stemme, indtil der igen indsendes medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund. Overskrides indsendelsesfristen, kan en klub ikke deltage i arrangementer under DMgU´s regi, indtil
registreringen igen er indsendt. Dette omfatter bl.a. DM-hold, DMindividuelt og stævner.
Ny tekst:
At indsende rettidige medlemsregistreringer til Danmarks Idræts-Forbund
(DIF) i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor.
Manglende indsendelse af medlemstal til DIF medfører tab af samtlige
medlemsrettigheder (såvel organisatoriske som sportslige rettigheder), indtil forholdet er bragt i orden. Møderet til repræsentantskabsmøder bibeholdes dog uden taleret.
Begrundelse:
En af DMgU-foreningernes vigtigste forpligtigelser er indberetning af medlemstal til DIF. Bestyrelsen ønsker derfor, at det skal have en konsekvens,
hvis man ikke efterlever denne forpligtigelse. DIF er enig i skærpelsen.
Skærpelsen betyder:
•
Organisatoriske rettigheder: stemmeret fjernes (alle stemmer) / uden
taleret.
•
Sportslige rettigheder: ingen deltagelse i turneringer og stævner for
foreningens medlemmer. Gælder alle turneringer/stævner, der optages på racelisten.
Afstemning:

For: 31

Imod: 1

Undlod: 0

Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 10

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 5 H - Medlemsforpligtelser

Nuværende tekst:
Kun at afholde klubmesterskaber og regionale mesterskaber uden forud
indhentet tilladelse fra DMgU’s bestyrelse.
Ny tekst:
Punktet udgår.
Begrundelse:
Teksten er i hvert fald nonsens.
Hvis nogen vil afholde et klubmesterskab eller et regionalt mesterskab
samtidigt med et DMgU-arrangement, så lad dem dog det. De ville sikkert
alligevel ikke deltage i DMgU-arrangementet.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
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Forslag nr. 11

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 6 - Udmeldelse af DMgU

Nuværende tekst:
Foreninger kan udmelde sig af DMgU til hvert års 1. januar. Udmeldelsen
skal være skriftlig og med mindst 3 ugers varsel og skal sendes gennem de
respektive lokalunioner.
Ny tekst:
Foreninger kan udmelde sig af DMgU til hvert års 1. januar. Udmeldelsen
skal være skriftlig og med mindst 3 ugers varsel og skal sendes elektronisk
til formand@minigolf.dk eller direkte til formandens private adresse.
Begrundelse:
Ingen grund til at indsende udmeldelse via lokalunion. Udmeldelse direkte
til unionens formand er optimal.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 12

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 7 - Kontingent til DMgU

Nuværende tekst:
Årskontingentet, spillelicens og gebyrer fastsættes hvert år i februar måned
af repræsentantskabet. Kontingentet opkræves bagud og skal være indbetalt senest den 31. januar året efter kontingentperioden. Har medlemsforeningen ikke betalt sit årskontingent inden repræsentantskabsmødet, har
foreningen ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet.
Ny tekst:
Årskontingentet, spillerlicens og gebyrer fastsættes hvert år af repræsentantskabet. Har en forening restancer til DMgU ved starten af et repræsentantskabsmøde, medfører det tab af samtlige medlemsrettigheder (såvel
organisatoriske som sportslige rettigheder), indtil forholdet er bragt i orden.
Dog bibeholdes både møde- og taleret på generalforsamlinger.
Begrundelse:
Det er en skærpelse at måle tab af stemmeret op mod restance i stedet for
op mod årskontingent. Den nuværende regel er et levn fra tidligere, hvor licenser, startpenge m.v. blev opkrævet i løbet af året. I dag bliver alle beløb
for et år opkrævet enten i slutningen af året eller i begyndelsen af det efterfølgende år.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 13

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 8 - Spillerlicens

Nuværende tekst:
For at være spilleberettiget til en DMgU turnering eller anden åben turnering, arrangeret af én af DMgU’s lokalunioner eller én af DMgU’s medlemsDansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 23. februar 2013
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foreninger, skal der tegnes en spillerlicens, der gælder som starttilladelse til
nationale og internationale arrangementer under WMF eller WMF tilsluttede
forbund.
Licensen er spillerens personlige ejendom og kan kun inddrages af DMgU’s
bestyrelse under særlige omstændigheder. En beslutning om inddragelse
kan ankes til DMgU’s appeludvalg og efterfølgende til DIF’s appeludvalg jfr
§ 16 i DMgU’s love.
Licensen følger DMgU’s regnskabsår. Senest 8 dage efter deltagelse i
stævne eller turnering skal klubberne indsende oplysninger om navn,
adresse, fødselsdag og -år på det pågældende medlem. DMgU opgør
klubbernes anvendte licenser pr 30. september og udsender derefter faktura.
Hvis en spiller har fået tilladelse til og ønsker at stille op i DMgU’s holdturnering for en anden klub, skal der betales et gebyr svarende til den til enhver tid gældende licens. Dette meddeles ligeledes til DMgU’s kontor senest 8 dage efter at holdturneringen er spillet. Disse gebyrer opkræves
sammen med licenserne. I tilfælde af klubskifte bortfalder den tidligere licens.
Foreningerne er ansvarlige for at licensen betales af medlemmerne. Der
kan spilles som junior til og med det år, hvor man fylder 19 år.
Ved løsning af licens indsendes samtidigt oplysninger om navn, adresse,
fødselsdag og -år på det pågældende medlem.
Bestyrelsen bemyndiges til at indføre korttids spillerlicens max 3 dage i
sammenhæng. Korttidsspillerlicenser tæller ikke med ved opgørelsen af antal stemmeberettigede til repræsentantskabsmødet. Prisen for en korttidsspillerlicens udgør 50 % af en årslicens. Korttidsspillerlicensen er ikke gyldig i forbindelse med DM-arrangementerne og kan kun anvendes til deltagelse i medlemsforeningernes arrangementer i Danmark. Første gang en
spiller deltager i et licenskrævende arrangement tildeles en korttidsspillerlicens. Anden gang den samme spiller deltager i et licenskrævende arrangement, ændres korttidsspillerlicensen til en årslicens.
Ny tekst:
Alle foreningens medlemmer har en spillerlicens. Spillerlicensen gør medlemmet spilleberettiget til samtlige turneringer m.v. afholdt i WMF regi herunder samtlige danske turneringer.
Udstedte spillerlicenser udløber 30 dage efter indmeldelsesfristen for medlemsregistreringer til DIF.
Samtidigt med indrapportering af medlemmer til DIF indsendes en oversigt
over aktuelle medlemmer til medlemsregistrering@minigolf.dk.
Der er udarbejdet en vejledning ”Spillerlicenser”, der beskriver proceduren
omkring indrapportering af medlemsregistreringer til DMgU. Vejledningen
kan downloades fra unionens hjemmeside www.minigolf.dk. Vejledningen
er ikke lavet endnu. Der bliver formentlig tale om et regneark, hvor oplysningerne indtastes.
Licensen er spillerens personlige ejendom og kan kun inddrages af DMgU’s
bestyrelse under særlige omstændigheder. En beslutning om inddragelse
Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 23. februar 2013

Side 16 af 61

kan ankes til DMgU’s Appeludvalg og efterfølgende til DIF’s appeludvalg jfr
§ 16 i DMgU’s love.
Begrundelse:
At alle foreningers medlemmer skal have en spillerlicens er en markant
ændring i forhold til tidligere, hvor det alene var de egentlige turneringsaktive, der havde en spillerlicens.
Når dette forslag skal vurderes, er det væsentlig samtidigt at vide, at bestyrelsen foreslår, at en spillerlicens skal være gratis.

•
•
•
•

Forslaget har bl.a. følgende fordele:
DMgU får en meget brugbar total medlemsdatabase
Foreningernes medlemmer får via licenskortet et synligt tilhørsforhold
til DMgU
Foreningernes medlemmer får via licenskortet adgang til forskellige
rabatordninger
Betaling af licens til DMgU bliver ikke en begrænsning for marginalspillers deltagelse i turneringer. Det bør medføre flere turneringsaktive spillere

Forslaget har bl.a. følgende ulemper
•
Tab af indtægt på licenser
•
Omkostninger til administration af licenskort
For at imødegå dele af tabet på licensindtægterne vil der blive stillet forslag
om øgede startgebyrer på DMgU-turneringer, deltagergebyr på nærmere
definerede lokalunionsturneringer og nærmere definerede klubstævner.
Der vil alene blive opkrævet deltagergebyrer på stævner og turneringer,
hvor resultatet indregnes i racelisten.
Det skal fremover fremgå af invitationen, hvorvidt det pågældende arrangement medregnes i racelisten eller ej. Det vil hver gang være arrangøren,
der afgør dette forhold.
Alle DMgU-arrangementer incl stormesterturneringer skal indgå i racelisten.
----MS: Indtastning i ”spillerlicens” er måske ikke i overensstemmelse med den
måde, I registrerer på i dag. Vi blander os ikke i jeres registrering.
PN: Vi har mange medlemmer, der har 3 måneders medlemskab. Skal vi
så inddrage licenskortet ved udløb af den periode?
MS: Nej, licensen er gældende til 30 dage efter indmeldelsesfristen til DIF.
BS: Føler det som en overvågning. Det bør være nok med det, vi sender til
DIF. Jeg kunne godt være en af dem, der ikke vil lade sig registrere på den
måde.
LM: Fordelen ved registreringen er, at vi overfor andre kan vise vores tilhørsforhold til DMgU.
PN: Bliver der tale om fysiske kort?
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LM: Ja, de bliver af plastic.
GA: Giver kortene ret til at spille i DMgU’s klubber? Giver de ret til at spille
gratis i DMgU’s klubber?
MS: De giver ret til at spille i DMgU’s klubber til en pris fastsat af den enkelte klub.
TN: Vi har A & B spillere i Gelsted. A-spillere er turneringsspillere, der betaler 1000 kr pr år. B-spilleren betaler 500 kr pr år. Hvordan skal vi forhindre
B-spilleren i at tage ud og spille?
LM: Tror ikke, det vil være et problem. Vi har taget opgøret i OMC. Det er
lykkedes uden, vi mistede en eneste spiller.
MS: Gør kontingentet ens og lad de aktive turneringsspillere betale en form
for egenbetaling.
JN: Hvis det blæser, kryber man i ly eller bygger vindmøller. Det er interessant at høre, at I kryber i ly. Det virker som om, I vil beslutte på fælles uvidenhed i stedet for at søge løsninger på vores problem. De sidste 3 tilsluttede klubber bærer 30% af DMgU’s medlemmer. Et frækt spørgsmål: ”Hvad
skal vi med de gamle klubber”. Husk, at der er 800.000, der spiller minigolf i
Danmark hvert år. Dem skal vi have fat i.
VH: Vi risikerer, at alle går i en lavprisklub, fordi de så kan spille gratis alle
andre steder.
Afstemning:

For: 32

Imod: 1

Undlod: 0

Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 14

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 10 - DMgU’s Repræsentantskab

Nuværende tekst:
Repræsentantskabet er DMgU´s højeste myndighed, og kun det kan vedtage ændringer i DMgU´s love, reglementer og spilleregler.
Repræsentantskabet består af DMgU´s bestyrelse, lokalunionernes repræsentanter og en repræsentant for foreningerne + en repræsentant for hver
påbegyndt 10 medlemmer med løst licens i foreningen.
Bestyrelsesmedlemmerne og stemmeberettigede repræsentanter har hver
en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Licenser samt godkendte klubber 31. december danner grundlag for stemmetallet. Foreningsrepræsentanterne skal være medlem af de foreninger
for hvilke, de giver møde.
Medlemmer af DMgU´s bestyrelse kan ikke møde som foreningsrepræsentanter.
Alle medlemmer af foreninger under DMgU har ret til med taleret, men
uden stemmeret, at deltage i DMgU´s repræsentantskabsmøder. Desuden
kan DMgU´s bestyrelse invitere andre personer til at overvære repræsentantskabsmødet og bestemme deres eventuelle beføjelser.
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Det ordinære repræsentantskabsmøde træder sammen en lørdag i februar
måned.
Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes med 6 ugers skriftlig varsel.
Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes med simpelt flertal, dog
kræves der til lovændringer 2/3-majoritet. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men denne skal være skriftlig, såfremt 2 stemmeberettigede
repræsentanter forlanger dette. I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten
foranstalte ny afstemning og såfremt der herefter er stemmelighed, er forslaget bortfaldet.
Ny tekst:
Repræsentantskabet er DMgU´s højeste myndighed og kun det kan vedtage ændringer i DMgU´s love, reglementer og spilleregler.
Repræsentantskabet består af:
Bestyrelsens medlemmer
1 repræsentant pr lokalunion
0 – 25 indberettede medlemmer
26 - 75 indberettede medlemmer
76 – 150 indberettede medlemmer
151 (plus) indberettede medlemmer

Med følgende antal stemmer:
1 stemme hver
1 stemme hver
1 stemme
2 stemmer i alt
3 stemmer i alt
4 stemmer i alt

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, Der er maksimalt en
stemme pr. person.
Indberettede medlemmer til Danmarks Idræts-Forbund i repræsentantskabsmødeåret for godkendte foreninger 31. december året før danner
grundlag for stemmetallet. Foreningsrepræsentanterne skal være medlem
af de foreninger for hvilke, de giver møde.
Lokalunionsrepræsentanter og medlemmer af DMgU´s bestyrelse kan ikke
møde som foreningsrepræsentanter.
Alle medlemmer af foreninger under DMgU har ret til med taleret, men
uden stemmeret, at deltage i DMgU´s repræsentantskabsmøder. Desuden
kan DMgU´s bestyrelse invitere andre personer til at overvære repræsentantskabsmødet.
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes en lørdag i februar måned.
Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes med 6 ugers skriftlig varsel.
Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes med simpelt flertal, dog
kræves der til lovændringer 2/3-majoritet af de afgivne stemmer. Dirigenten
bestemmer afstemningsmåden. Ved personvalg, hvor der er mere end en
kandidat til en post, skal der dog være skriftlig afstemning. Ligeledes skal
der foretages skriftlig afstemning, såfremt 2 stemmeberettigede repræsentanter forlanger dette. I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte
ny afstemning. Såfremt der herefter er stemmelighed, er forslaget bortfaldet.
Begrundelse:
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Såfremt det stillede forslag om spillerlicens (Lovenes § 8) bliver vedtaget,
er der behov for at vedtage nye regler for, hvor mange stemmer den enkelte forening har på repræsentantskabet.
Det slås endvidere fast, at heller ikke lokalunionsrepræsentanter kan møde
som repræsentant for en forening samtidigt.
Sætningen:
Desuden kan DMgU´s bestyrelse invitere andre personer til at overvære
repræsentantskabsmødet og bestemme deres eventuelle beføjelser er blevet reduceret til: ”Desuden kan DMgU´s bestyrelse invitere andre personer
til at overvære repræsentantskabsmødet”.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 15

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 11 - DMgU’s repræsentantskab

Nuværende tekst:
Den specificerede dagsorden, indkomne forslag, formandens beretning og
beretning fra udvalgene samt det reviderede regnskab for det forløbne
regnskabsår 1. januar til 31. december skal være lokalunionerne og foreningerne i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabsmødet placeres, hvor DMgU´s bestyrelse finder det
mest hensigtsmæssigt. Ud over opholdsudgifterne skal transportudgifterne i
forbindelse med repræsentantskabsmødet også betales af DMgU (4 personer pr. bil).
Ny tekst:
Den specificerede dagsorden, indkomne forslag, formandens beretning og
beretning fra udvalgene samt det reviderede regnskab for det forløbne
regnskabsår 1. januar til 31. december skal være lokalunionerne og foreningerne i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet.
Begrundelse:
Afsnit 2 af nuværende regel udgår. Der er tale om en administrativ regel,
som ikke hører hjemme i lovene.
----GA: Hvor kommer så til at stå, at DMgU skal betale transportudgifter?
LM: På klubmødet spurgte du om nøjagtig det samme. Svaret er det samme i dag. Vi laver en politik på området.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 16

Indsendt af:
Vedrører:
møde

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 14 - Ekstraordinært repræsentantskabs-
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Nuværende tekst:
Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært, såfremt bestyrelsen eller 1/3 af de under DMgU stående medlemsforeninger skriftligt begærer
dette med opgivelse af forhandlingsemne.
Bestyrelsen skal i så fald indkalde til møde med 3 ugers varsel, senest 14
dage efter begæringens modtagelse.
Licenser for det senest afholdte ordinære repræsentantskabsmøde og
medlemsregistreringen danner grundlag for stemmetallet ved afholdelsen
af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldt af DMgU’s medlemsforeninger, skal mindst 75 % af underskriverne være til stede, for at
mødet har gyldighed.
Ny tekst:
Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært, såfremt bestyrelsen eller 1/4 af de under DMgU stående medlemsforeninger skriftligt begærer
dette med opgivelse af forhandlingsemne.
Bestyrelsen skal i sidstnævnte tilfælde indkalde til møde med 3 ugers varsel, senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde vil foreningerne have
samme stemmetal som ved det seneste afholdte repræsentantskabsmøde.
Foreninger, der ikke var medlem af DMgU ved det seneste afholdte repræsentantskabsmøde, tildeles 1 stemme på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde begæret af DMgU’s medlemsforeninger, skal mindst 75 % af underskriverne (i stemmetal) være til
stede, for at mødet har gyldighed.
Begrundelse:
Afsnit 3 ændres. Såfremt forslagene til lovenes § 8 og § 10 vedtages, er
teksten i 3. afsnit en logisk konsekvens heraf.
I afsnit 4 er parentesen (i stemmetal) indsat. Det virker logisk, at det er 75%
af underskriverne i stemmetal, der skal være til stede og ikke kun 75% af
de underskrivende foreninger.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 17

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 15 - DMgU’s bestyrelse

Nuværende tekst:
……….
Bestyrelsen er bemyndiget til at udarbejde følgende regelsæt:

Påbud og forbud for turnerings- & stævnespillere

Certificering og typegodkendelse af standardbaner/-baneanlæg
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Ny tekst:
Sidste del (afsnit 9) i lovenes § 15 slettes.
Begrundelse:
Aner ikke hvorfor det står der. Synes bare det skal fjernes.
----EK: Hvem skal så?
LM: Det påhviler bestyrelsen jfr WMF’s regler.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 18

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 17 - DMgU’s revisionsudvalg

Nuværende tekst:
Registreret eller Statsautoriseret revisor foreslås af bestyrelsen og vælges
af repræsentantskabet.
Ny tekst:
Valg af revisor (overskrift)
I forbindelse med repræsentantskabets dagsorden ”Valg af revisionsfirma”
skal det valgte firma være enten et Registreret og/eller Statsautoriseret revisionsfirma.
Bestyrelsen indstiller et revisionsfirma til valg på repræsentantskabet.
Underkender repræsentantskabet det indstillede revisionsfirma, påhviler
det den nyvalgte bestyrelse inden 2 måneder efter repræsentantskabsmødet at finde et revisionsfirma, som kan godkendes af medlemmerne.
I forbindelse med denne procedure kan afstemning via mail accepteres.
Begrundelse:
Overskriften er misvisende. DMgU har ikke noget revisionsudvalg. Derfor
foreslås overskriften ændret.
Måtte repræsentantskabet ikke ønske at samarbejde med det revisionsfirma, som bestyrelsen indstiller, er der behov for en procedure, der beskriver, hvad der så skal sket. Det mener vi, er opnået med dette forslag.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 19

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 19 - DMgU’s udvalg m.v.

A. Turneringsudvalg
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Nuværende tekst:
Turneringsudvalg
Udvalget består af 4 medlemmer, der vælges med 2 medlemmer i lige år
og 2 medlemmer i ulige år på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2
år ad gangen.
Udvalgets opgaver er at varetage planlægningen mv. af unionens sportslige arrangementer samt føre statistik med de opnåede resultater.
Udvalgets indstilling skal godkendes i bestyrelsen.
Ny tekst:
Udvalget består af 4 medlemmer, der vælges med 2 medlemmer i lige år
og 2 medlemmer i ulige år på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2
år ad gangen. Udvalget konstituerer sig med formand.
Udvalgets opgaver er at varetage planlægningen m.v. af unionens sportslige arrangementer samt føre statistik med de opnåede resultater m.v..
Turneringsudvalget udarbejder en indstilling til bestyrelsen med beskrivelse
af hvor, hvornår samt i samarbejde med hvem unionens sportslige arrangementer kan gennemføres.
Inden turneringsplanen offentliggøres skal den have bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen kan kræve/ diktere ændringer i indstillingen.
Begrundelse:
Den nuværende formulering er tvetydig. Alt efter hvem læseren er, kan
formuleringen betyde:
A.
B.

at uanset hvilken indstilling TU måtte komme med, så har bestyrelsen
bare at godkende denne.
at den indstilling TU kommer med, kan blive sendt tilbage til udvalget,
såfremt bestyrelsen ikke ønsker at godkende den i sin nuværende
form.

Praksis gennem de senere år har været, at fortolkning A har været brugt,
hvilket har været 100 % i tråd med tidligere beslutninger fra repræsentantskabsmøder. Det har ved flere lejligheder vist sig at være meget uhensigtsmæssigt.
TU skal fremover konstituerer sig med en formand. Det har vist sig at være
uhensigtsmæssigt ikke at vide hvem, der ”styrer” dette udvalg.
----EK: Den sidste linie bør ændres til ”Bestyrelsen kan kræve indstillingen
ændret. Det bør ikke være nødvendigt at diktere.
MS: Med din ændring kan vi kræve og kræve i en uendelighed uden noget
resultat. Et diktat vil lukke sagen. Vi diskuterer det samme hvert år. På
bundlinien er det bestyrelsens ansvar.
GA: Kommandovejen er, at TU laver indstilling og bestyrelsen godkender.
TU er underlagt bestyrelsen.
EK: Trækker ændringsforslaget.
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Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 20

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 19 - DMgU’s udvalg m.v.

C. Eliteudvalg
Nuværende tekst:
Eliteudvalg
Udvalget består af den/de til enhver tid værende landstræner(e), der er udpeget af bestyrelsen, en repræsentant fra bestyrelsen, en spillerrepræsentant udpeget af juniorerne samt en spillerrepræsentant udpeget af herrer/damer. Spillerrepræsentant vælges af spillerne i bruttotruppen. Udvalget
konstituerer sig med formand.
Eliteudvalgets arbejde består i:

at behandle budget for de enkelte landshold udarbejdet af landstrænerne
Landstrænerens/landstrænernes arbejde består i:

at udføre en koordineret indsats for alle unionens potentielle landsholdsemner, herunder at udarbejde træningsprogrammer for landsholdsemnerne

at forestå evt træningssamlinger

at udarbejde retningslinier for udtagelse af landsholdsspillere. Disse
retningslinier skal godkendes af udvalget

at udtage de enkelte spillere, der skal repræsentere DMgU i internationale mesterskaber og landskampe
Udvalget har til opgave at udarbejde retningslinier for udtagelse af landsholdsspillere. Disse retningslinier skal godkendes af bestyrelsen.
Endvidere er det de enkelte cheftrænere, der er ansvarlig for udtagelsen af
de enkelte spillere, der skal repræsentere DMgU i internationale mesterskaber og landskampe.
Ny tekst:
Udvalget består af den/de til enhver tid værende landstræner(e), der er udpeget af bestyrelsen, en repræsentant fra bestyrelsen, en spillerrepræsentant udpeget af juniorerne samt en spillerrepræsentant udpeget af herrer/damer. Spillerrepræsentanterne vælges af spillerne i de respektive bruttotrupper.
Eliteudvalgets arbejde består i:
 at behandle budget for de enkelte landshold udarbejdet af landstrænerne
 at fungere som sparringsplatform for diverse spørgsmål omkring
landsholdene
For samtlige landstrænere er der udarbejdet en jobbeskrivelse.
Begrundelse:
Udvalget har ingen brug for en formand. Derfor er det i forslaget slettet, at
”Udvalget konstituerer sig med formand”.
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Dele af den nuværende tekst er ikke i overensstemmelse med praksis
(budget). Samtidigt er der udarbejdet jobbeskrivelser for samtlige af bestyrelsen udpegede personer (landstrænere og seniorkoordinator), der beskriver deres arbejdsopgaver m.v.. Derfor er det unødvendigt at dele af samme
beskrivelse forefindes her.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 21

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 19 - DMgU’s udvalg m.v.

D. Lovudvalg
Nuværende tekst:
Lovudvalg
Udvalget består af 3 personer, der udpeges af bestyrelsen.
Udvalgets opgave er at klargøre indkomne skriftlige forslag til repræsentantskabsmødet samt at sikre, at disse efter vedtagelse bliver indarbejdet i
de eksisterende regelsæt.
Ny tekst:

Afsnittet slettes.
Begrundelse:
Opgaven varetages af bestyrelsen. Måtte bestyrelsen ønske at uddelegere
denne opgave, står det dem frit for at gøre det.
Afsnittet slettes, da det ingen betydning/værdi har.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 22

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 20 - DMgU’s økonomi

Nuværende tekst:
DMgU´s midler benyttes af unionen efter retningslinier vedtaget af bestyrelsen til fremme for minigolfsporten.
DMgU´s kassebeholdning anbringes i anerkendt bank eller sparekasse.
Når beløb skal hæves i pengeinstitut eller på postgiro, skal dette underskrives af formand eller kasserer.
Unionens værdipapirer skal noteres som tilhørende Dansk Minigolf Union
og kan kun transporteres ved underskrift af den samlede bestyrelse under
ansvar over for repræsentantskabet.
Kassereren skal sikre, at der foreligger retningslinier for afholdelse af udgifter.
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Bogføringen i Dansk Minigolf Union kan lægges ud til ekstern revisor eller
Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Ny tekst:
DMgU´s midler anvendes af unionen efter retningslinier vedtaget af repræsentantskabet og bestyrelsen til fremme af DMgU’s mål og politikker.
DMgU’s midler skal primært være anbragt i anerkendt bank / sparekasse.
DMgU’s værdipapirer skal placeres i værdidepot tilhørende DMgU.
DMgU’s midler må kun i absolut minimalt omfang investeres i aktier (rentehensyn).
DMgU’s midler må ikke anvendes til nogen form for spekulation i værdipapirer, valuta eller andet.
DMgU’s bestyrelse skal sikre, at der foreligger retningslinier for afholdelse
af udgifter.
DMgU’s bestyrelse træffer beslutninger om, hvorledes den daglige administration af unionens økonomi skal foregå.
Begrundelse:
Det er med overlæg, at teksten i den nuværende paragraf (afsnit 2) - Når
beløb skal hæves i pengeinstitut eller på postgiro, skal dette underskrives
af formand eller kasserer - er fjernet, da det i praksis umuliggør en tilnærmelsesvis hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den økonomiske administration.
Det nye forslag er ikke meget anderledes end det nuværende om end, det i
højere grad beskriver de vedtagne retningslinjer, der er på det økonomiske
område.
----EK: Jeg undrer mig. I ”pind” 4 står: DMgU’s midler må kun i absolut minimalt omfang investeres i aktier (rentehensyn) og i ”pind” 5 står: DMgU’s
midler må ikke anvendes til nogen form for spekulation i værdipapirer, valuta eller andet. Det ene sted er det tilladt, det andet sted er det forbudt.
MS: Aktier for 5.000 kr for at opnå højere renter er absolut ikke spekulation.
GA: Hvem tegner unionen?
MS: Jeg har eneprokura. Det har DIF været inde over.
GA: Forskellen på før og nu er beløbsstørrelsen. Midlerne hos Vestjysk
Bank bør være bundet, så det kræver 2 underskrifter at kunne disponere
over dem.
MS: Det bliver gjort.
JN: Det er et kendt problem i den her type organisation. Såfremt man havde en administrativ afdeling, der kunne håndtere det, var situationen en anden. JA, risikoen er der.
Afstemning:

For: 33

Imod: 0

Undlod: 0
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Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 23

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 23 - Landskampe, mesterskaber m.m.

Nuværende tekst:
Kun DMgU kan afholde landskampe. DMgU´s bestyrelse tilrettelægger samen med turneringsudvalget landskampterminer for en 2-årig periode, der
senest på DMgU´s ordinære repræsentantskabsmøde bekendtgøres for
medlemsforeningerne.
DMgU´s bestyrelse forestår ledelsen af arrangementet af løbende landskampe under medvirken af bestyrelsen i den lokalunion, hvori arrangementet er placeret. Eventuelle udtagelseskampe kan henlægges til foreningsarrangementer af landstrænerne i samråd med turneringsudvalget.
De Danske Minigolf Mesterskaber for hold og individuelt kan kun udskrives
af DMgU. Tilrettelæggelse af disse varetages af DMgU´s turneringsudvalg.
Bestyrelsen er bemyndiget til at yde støtte til afviklingen af et DMgU arrangement, når arrangementet afvikles af en af DMgU’s medlemsforeninger.
Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler herfor.
Ny tekst:
Alene DMgU kan udskrive Dansk Mesterskaber i Minigolf og afholde landskampe i minigolf.
Begrundelse:
En simpel formulering uden de administrative tillæg, der ikke hører til i vores love.
Afstemning:

For: 33

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 24

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 24 - Bestemmelser vedrørende forseelser

Nuværende tekst:
Indsender en forening til DMgU’s bestyrelse meddelelse om efter påkrav at
have udelukket et medlem på grund af gæld, hvilket skal ske før 5 måneders kontingentrestance er påløbet, er bestyrelsen forpligtet til at erklære
vedkommende udelukket af alle foreninger under sig. Såfremt udelukkelsen
ikke sker på grund af gæld men af andre årsager, afgør bestyrelsen, om
udelukkelsen skal gælde alle foreninger.
DMgU´s bestyrelse kan tildele organisationer eller enkeltpersoner under
DMgU misbilligelser eller advarsler, når der er tale om følgende forseelser:
a.
b.
c.

Overtrædelse af amatør- og ordensbestemmelserne
Overtrædelse af love, reglementer og fastsatte bestemmelser
Udvist usportslig eller usømmelig adfærd
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DMgU´s bestyrelse kan træffe bestemmelser om, at personer under DMgU
midlertidigt eller endeligt udelukkes fra enkelte eller alle konkurrencer eller
organisationer under DMgU.
Dersom en person udelukkes fra arbejde med dansk minigolf, kan denne
ikke virke på noget område inden for DMgU eller dennes organisationer og
foreninger, dog har de appelret til DMgU´s Appeludvalg og efterfølgende
DIF’s Appeludvalg jfr § 16.
Appelfristen fra instans til instans er 4 uger efter kendelsens afsigelse jfr §
16.
Personer, der ikke er medlem af nogen forening under DMgU, men som
ved arrangementer under DMgU, lokalunioner eller herunder hørende foreninger er tildelt nogen funktion, skal følge og handle i overensstemmelse
med DMgU´s love og reglementer. Ved overtrædelser kan pågældende
midlertidigt eller endeligt udelukkes fra arbejde med dansk minigolf, hvorefter enhver forening under DMgU må efterkomme en sådan udelukkelse.
Ny tekst:
Er et medlem af en forening blevet udelukket på grund af kontingentrestance til foreningen og er vedtagelsen om udelukkelsen sket efter påkrav inden
5 måneder efter gældens rettidige forfald, skal foreningen indsende meddelelse herom til DMgU’s formand (formand@minigolf.dk).
Sker udelukkelse af andre årsager end kontingentrestance til foreningen,
kan DMgU’s bestyrelse afgøre om udelukkelsen skal gælde alle unionens
foreninger.
DMgU´s bestyrelse kan tildele organisationer eller enkeltpersoner under
DMgU misbilligelser eller advarsler, når der er tale om følgende forseelser:
a. Overtrædelse af love og vedtægter.
b. Udvist usportslig eller usømmelig adfærd.
DMgU´s bestyrelse kan træffe bestemmelser om, at personer under DMgU
midlertidigt eller endeligt udelukkes fra enkelte eller alle konkurrencer eller
organisationer under DMgU.
Dersom en person udelukkes fra at arbejde med dansk minigolf, kan denne
ikke virke på noget område inden for DMgU eller dennes organisationer og
foreninger. Den udelukkede person har appelret til DMgU´s Appeludvalg og
efterfølgende DIF’s appeludvalg jfr § 16.
Appelfristen fra instans til instans er 4 uger efter kendelsens afsigelse jfr §
16.
Begrundelse:
Nuværende teksts 1. afsnit er blevet ændret og erstattes af de 2 første afsnit i forslaget.
En anden væsentlig ændring er, at forslaget opererer med at blokere medlemmets mulighed for at repræsenterer andre foreninger. Medlemmet
kan godt være medlem af en anden forening, men har ikke ret til at spille
for denne forening.
Sidste afsnit i nuværende tekst udgår. Det har ingen værdi.
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Afstemning:

For: 33

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 25

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 26 - Konkurs

Nuværende tekst:
Hvis en under DMgU hørende medlemsforening, dele af denne eller et enkelt klubhold ikke er i stand til at indfri sine økonomiske forpligtelser og der
derfor indledes forhandling om tvangsakkord eller afsiges konkursdekret,
fratrækkes samtlige af klubbens tilmeldte hold i DM-holdturneringen alle sine erhvervede points og kan ikke længere deltage i DM-holdturneringen.
Desuden inddrages samtlige licenser for de spillere i de berørte medlemsforeninger, der er i besiddelse af gyldig licens.
Ny tekst:
Hvis der afsiges konkursdekret over en under DMgU hørende medlemsforening, fratrækkes samtlige af klubbens tilmeldte hold i DM-holdturneringen
alle sine erhvervede points og kan ikke længere deltage i DM-holdturneringen.
Desuden inddrages samtlige licenser for medlemmerne i den berørte medlemsforening.
Begrundelse:
Der reageres fremover først, når konkursdekret afsiges.
Afsnit 1: Klubhold er udeladt, da det ikke relevant i denne sammenhæng.
Det kan kun gælde foreninger.
Afsnit 2: Lidt anden tekst (samme intention) grundet forslag til bl.a. § 8 & §
10 m.v.
Tidligere mistede foreningen sine rettigheder i tilfælde af, at der blev indledt
forhandling om akkord/konkurs. Foreningen er i juridisk forstand stadig en
forening, mens forhandling herom pågår.
----GA: Hvorfor lempes bestemmelserne?
MS: Man kan sagtens overleve, hvis man er under tvangsakkord.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 26

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s love § 27 - Eksklusion fra DMgU

Nuværende tekst:
En medlemsforening under DMgU kan ekskluderes, hvis enten DMgU’s betingelser eller DIF’s betingelser for optagelse ikke længere er til stede.
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Eksklusion kan kun ske på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med
dette ene punkt på dagsordenen. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter er mødt
frem. Beslutningen om eksklusion kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer for eksklusionen.
Medlemsforeningen er berettiget til at tale sin sag på repræsentantskabsmødet, forinden der skal foregå afstemning om eksklusion. Medlemsforeningen har ikke selv stemmeret og skal forlade lokalet før afstemning finder sted.
En beslutning om eksklusion af en medlemsforening kan ankes til DMgU’s
appeludvalg og efterfølgende til DIF’s appeludvalg – jfr § 16.
Hvis repræsentantskabet beslutter sig for eksklusion af medlemsforeningen, inddrages samtlige licenser for de spillere i den berørte medlemsforening, der er i besiddelse af gyldig licens.
Ny tekst:
En medlemsforening under DMgU kan ekskluderes, hvis enten DMgU’s betingelser eller DIF’s betingelser for optagelse ikke længere er til stede.
Eksklusion kan kun ske på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med
dette ene punkt på dagsordenen. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt, såfremt det er lovligt varslet. Beslutningen om
eksklusion kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte repræsentanter
stemmer for eksklusionen.
Medlemsforeningen er berettiget til at tale sin sag på repræsentantskabsmødet, forinden der skal foregå afstemning om eksklusion. Medlemsforeningen har ikke selv stemmeret og skal forlade lokalet før afstemning finder sted.
En beslutning om eksklusion af en medlemsforening kan ankes til DMgU’s
Appeludvalg og efterfølgende til DIF’s appeludvalg – jfr § 16.
Hvis repræsentantskabet beslutter sig for eksklusion af en medlemsforening, inddrages samtlige licenser for medlemmerne i den berørte medlemsforening.
Begrundelse:
Sidste afsnit: Lidt anden tekst (samme intention) grundet forslag til bl.a. § 8
& § 10 m.v.
Afstemning:

For: 33

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
MS takkede for støtten til alle de behandlede forslag og slog fast, at vi får
glæde af dem.
LM: Er klubmøderne overflødige. Vi har haft nøjagtig den samme gennemgang i dag og en ligeså langvarig behandling med nøjagtig de samme bemærkninger.
EK: Nej, vi har i klubben behandlet ud fra klubmødet.
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KJ: Drop klubmødet. Vi behøver ikke mødes 2 gange for at høre de samme
argumenter 2 gange.
Forslag nr. 27

Indsendt af:
Vedrører:

DMgU’s bestyrelse
DMgU’s Straffebestemmelser § 6

Nyt underpunkt (underpunkt i).
Ny tekst:
Beruset adfærd
Vurderer dommerpanelet, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal
dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement
med henvisning til beruset adfærd.
Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen, har spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at
spilleren har en større alkoholpåvirkning end 0,8 promille, da bortvises spilleren. I modsat fald kan spilleren fortsætte i arrangementet.
En spiller, der bortvises efter med henvisning til denne regel, modtager ingen yderligere straf i form af efterfølgende karantæne eller andet.
Bemærkninger:
Det skal bemærkes, at den pågældende spiller ikke nødvendigvis har forbrudt sig mod andre regler end denne alene.
I de tilfælde, hvor spilleren tillige har forbrudt sig mod andre regler, skal
spilleren først idømmes disse straffe.
Bliver ovenstående vedtaget, skal der udarbejdes en beskrivelse af, hvorledes alkoholtesten skal foregå. F.eks. at testen skal foretages så diskret
som muligt.
Bemærk venligst de skærpede omstændigheder, der skal være opfyldt, før
denne regel kan tages i anvendelse:
•

Spilleren skal i første omgang være TIL GENE for … og samtidigt have en alkoholpromille på mere end 0,8 før reglen kan anvendes.

•

Heraf følger, at en spiller som IKKE er TIL GENE for … og dog har en
alkoholpromille på mere end 0,8 IKKE KAN bortvises med henvisning
til denne regel.

DMgU indkøber et passende antal alkoholmetre.
Supplerende bemærkninger:
DIF er blevet spurgt om følgende:
Hvis en person NÆGTER AT LADE SIG TESTE, hvad så:
a)
b)

Så kan vi med rette og uden senere at få problemer bortvise vedkommende fra det pågældende stævne.
Så er der ingen beviser og vi kan ikke uden videre bortvise vedkommende ved brug af nærværende regelsæt.

Svar fra Jan Larsen, DIF:
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”Hvis spilleren er uenig i dommerens umiddelbare vurdering, kan han lade
sig teste og testen bliver afgørende. Vil han ikke lade sig teste, kan uenigheden affejes og spilleren kan bortvises uden yderligere, idet dommerens
skønsmæssige vurdering så bliver afgørende.”
Konklusion:
Ikke at ville lade sig teste sidestilles med accept af dommerens vurdering
og spilleren kan bortvises fra stævnet uden efterfølgende konsekvenser for
DMgU.
----GA: Der mangler regler for dommerne
•
Hvem gælder regler for?
•
Gælder det også for dommerne?
•
Hvem tester dommerne?
•
Hvad gælder for officials, holdledere og lignende
LM: Vi har forsøgt at lave en dansk model. Vi jagter ikke nogen. Der er tale
om en dansk model med plads til hygge. Det er kun kæmpefjolserne, vi
skal have ud.
MR: Vi skal have fokus lagt ud i klubberne, så de arbejder med problemet.
MS: Der indkøbes alkoholmetre til dommerne, der er ansvarlige for at gennemføre testen. Dommer- & teknisk udvalg udarbejder retningslinier.
VH: Hvordan sikrer vi, at dommerne dømmer. Har set flere eksempler på,
at dommere bliver svinet til af spiller, de dømmer/påtaler overfor.
MS: Det er der regler for.
VH: Hvad sker der i gentagelsestilfælde?
MS: Der er ingen retningsregler på området. Vi må følge udviklingen.
JP: Gælder det kun DMgU-arrangementer? Test udført umiddelbart efter
indtagelse af 1 øl giver ikke et retvisende udslag.
MS: Gælder kun DMgU-arrangementer, men klubberne er velkomne til at
adoptere forslaget.
JN: Når dette er vedtaget bør klubberne vurdere, hvem der ikke kan repræsentere klubberne i DMgU-arrangementer.
KT: Brugen af alkoholmetre bør demonstreres. En skriftlig vejledning er ikke tilstrækkelig.
Efter diskussionen blev lavet enkelte ændringer i forslaget, der nu lyder:
Ny tekst:
Beruset adfærd
Vurderer dommerpanelet, at en spiller eller official/holdleder udviser beruset adfærd, der er til gene for medspillere, officials, arrangementet, sporten
generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd.
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Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen, har spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at
spilleren har en større alkoholpåvirkning end 0,8 promille, da bortvises spilleren. I modsat fald kan spilleren fortsætte i arrangementet.
En spiller, der bortvises efter med henvisning til denne regel, modtager ingen yderligere straf i form af efterfølgende karantæne eller andet.
Bestemmelsen anvendes i alle DMgU-arrangementer. Klubberne kan frivilligt anvende dem i forbindelse med privat stævner.
Afstemning:

For: 30

Imod: 1

Undlod: 3

Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 28

Indsendt af:

DMgU’s bestyrelse

Vedrører: DMgU’s Turneringsbestemmelser § 17 – Generelle bestemmelser vedrørende afholdelse af DM-turneringer
Der tilføjes nyt afsnit F:
I forbindelse med DMgU-arrangementer betragtes tidsrummet fra kl. 07:30
og til turneringsstart på alle spilledage som officiel træningstid. Fra begyndelsen af den officielle træningstid er rygning og indtagelse af alkohol på
anlægget forbudt.
Afholdes DMgU-arrangementer hos baneejere med mere restriktive regler
end ovenstående, så skal de lokale regler følges.
Begrundelse:
Med ændringen vedtages regler, der i praksis er gældende allerede i dag.
Ikrafttræden:
2013.
----GA: Anlægget skal rettes til spillearealet.
HN: Hvad med e-cigaretter?
MS: Det er også forbudt.
JN: Rygning hører ikke hjemme i sport, hvad enten der er tale om ecigaretter eller ej.
KJ: Dommer og teknisk udvalg sikrer, at der kommer opslag, der også omfatter e-cigaretter. Fremsætter forslag til næste år.
JN: Vi har et problem med at vise, vi er en sund sport og at vi ikke har en
profil, der viser en alkoholiseret sport.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 29

Indsendt af:

DMgU’s bestyrelse
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Vedrører: DMgU’s Turneringsbestemmelser § 3 – Generelle bestemmelser (1. afsnit) og § 35 – DMgU’s stormesterturnering (1. linie)
§ 3 1. afsnit
Nuværende tekst:
Anmeldelse af stævner, der ønskes optaget i stævnekalenderen, skal være
indsendt til bestyrelsen og turneringsudvalget inden det ordinære repræsentantskabsmøde i februar måned. Turneringsudvalget sikrer opdatering
af DMgU’s stævnekalender. Den af bestyrelsen udpegede sikrer opdatering
af DIF’s aktivitetskalender.
Ny tekst:
Anmeldelse af stævner, der ønskes optaget i stævnekalenderen, skal være
indsendt til turneringsudvalget senest 15. december i året før stævneafholdelsen.
§ 35 1. linie
Nuværende tekst:
Turneringsudvalget udnævner hvert år 5 stævner/turneringer til stormesterturneringer.
Ny tekst:
Turneringsudvalget udnævner hvert år 5 stævner/turneringer til stormesterturneringer. Følgende turneringer er selvskrevne stormesterturneringer:
•
•

DM-individuelt på eternit (WMF type 2) og
DM-individuelt på beton (WMF type 1) eller DM-individuelt på filt
(WMF type 3)

De resterende stormesterturneringer udvælges blandt de i henhold til § 3
anmeldte stævner.
Inden udgangen af året offentliggøres dato og sted for det kommende års
stormesterturneringer.
Begrundelse:
I forlængelse af klubmøde 12/1 2013 fremsættes hermed ovenstående 2
forslag. Der er herefter overensstemmelse i anmeldelsestidspunkter for både internationale og nationale stævner (15/12).
Ikrafttræden:
2013.
Afstemning:

For: 35

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 30

Indsendt af:

SMgU

Vedrører: DMgU’s Turneringsbestemmelser § 17, 19 og 28 –
Indførelse af ny spiller kategori Super-veteraner over (68 år)
Nuværende tekst:
§ 17 (Generelle bestemmelser vedr. afholdelse af DM-turneringer)
Nuværende tekst (del af paragraf):
Der opereres med følgende kategorier:
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Minijuniorer
Juniorer
Damer
Herrer

:
:
:
:

Seniorherrer
Seniordamer
Veteran – herrer
Veteran – damer

:
:
:
:

Piger og drenge 0 - 15 år
Piger og drenge 15 - 19 år
Åben for alle damer
Åben for alle - dog ikke for spillere under 19 år,
der stiller op ved DM-enkelt
Åben for herrer over 45 år
Åben for damer over 45 år
Åben for herrer over 58 år
Åben for damer over 58 år

Ny tekst (del af paragraf):
Der opereres med følgende kategorier:
Minijuniorer
:
Piger og drenge 0 - 15 år
Juniorer
:
Piger og drenge 15 - 19 år
Damer
:
Åben for alle damer
Herrer
:
Åben for alle - dog ikke for spillere under 19 år,
der stiller op ved DM-enkelt
Seniorherrer
:
Åben for herrer over 45 år
Seniordamer
:
Åben for damer over 45 år
Veteran – herrer
:
Åben for herrer over 58 år
Veteran – damer
:
Åben for damer over 58 år
Superveteran – herrer :
Åben for herrer over 68 år
Superveteran – damer :
Åben for damer over 68 år
Ønsket ikrafttrædelse: 2013
§ 19 (Specifikke bestemmelser vedr. DM-holdturneringen)
Nuværende tekst (del af paragraf):
Følgende kategorier er tilladt:
Herrer (åben række) :
DIF-mesterskab
Damer
:
Unionsmesterskab
Juniorer
:
Unionsmesterskab
Seniorer
:
Unionsmesterskab
Veteraner
:
Unionsmesterskab
Ny tekst (del af paragraf):
Følgende kategorier er tilladt:
Herrer (åben række) :
DIF-mesterskab
Damer
:
Unionsmesterskab
Juniorer
:
Unionsmesterskab
Seniorer
:
Unionsmesterskab
Veteraner
:
Unionsmesterskab
Superveteraner
:
Unionsmesterskab (definition se § 17)
§ 28 (Specifikke bestemmelser vedr. DM-individuelt)
Nuværende tekst (del af paragraf):
Ved DM-individuelt spilles i følgende kategorier:
Herrer, Damer, Veteraner herrer, Veteraner damer, Senior herrer, Senior
damer, Junior drenge, Junior piger samt Minijunior (se dog appendiks A).
Ny tekst (del af paragraf):
Ved DM-individuelt spilles i følgende kategorier:
Herrer, Damer, Superveteraner herrer, Superveteraner damer, Veteraner
herrer, Veteraner damer, Senior herrer, Senior damer, Junior drenge, Junior piger samt Minijunior (se dog appendiks A).
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Ønsket ikrafttrædelse: 2013
Begrundelse:
Har tidligere været fremsat af RMK for en del år siden, men af uforklarlige
grunde faldt forslaget.
Andre sportsgrene, f.eks. bordtennis-sporten har kategorier for spillere over
80 år.
Sporten har en meget stor interesse i at tiltrække og fastholde ældre spillere uanset alder.
----IJ gjorde opmærksom på, at selv om hans navn stod på øverst på samtlige
forslag fra SMgU, var han ikke en af forslagsstilleren. De var besluttet på
bestyrelsesmøde indkaldt udenom ham og som han ikke havde kendskab
til.
MS: Vi udvander begreberne.
JR: Havde vi haft superveteran til DM-s 2012, havde vi fået 3 små rækker –
senior, veteran og superveteran. Det udvander sporten alt for meget.
GA: Vi bliver ældre og ældre. Forslaget faldt for nogle år siden. Forstår fortsat ikke hvorfor. I andre sportsgrene er der mange flere rækker.
MS: Klubberne kan gøre, som de vil. DMgU-turneringer skal ikke udvandes.
EK: tror en superveteranklasse vil give flere deltagere.
Afstemning:

For: 2

Imod: 29

Undlod: 3

Forslaget forkastet.
Forslag nr. 31

Indsendt af:

SMgU

Vedrører: DMgU’s Turneringsbestemmelser § 17
Oprykning fra en svagere til en stærkere kategori.
Nuværende tekst:
Der opereres med følgende kategorier:
Minijuniorer
:
Piger og drenge 0 - 15 år
Juniorer
:
Piger og drenge 15 - 19 år
Damer
:
Åben for alle damer
Herrer
:
Åben for alle - dog ikke for spillere under 19 år,
der stiller op ved DM-enkelt
Seniorherrer
:
Åben for herrer over 45 år
Seniordamer
:
Åben for damer over 45 år
Veteran – herrer
:
Åben for herrer over 58 år
Veteran – damer
:
Åben for damer over 58 år
Ny tekst (gældende for både § 17 og § 28)
Der opereres med følgende kategorier:
Minijuniorer
:
Piger og drenge 0 - 15 år
Juniorer
:
Piger og drenge 15 - 19 år
Damer
:
Åben for alle damer
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Herrer

:

Seniorherrer
Seniordame
Veteran – herrer
Veteran – damer
Super-veteran-herrer
Super-veteran-damer

:
:
:
:
:
:

Åben for alle - dog ikke for spillere under 19 år,
der stiller op ved DM-enkelt
Åben for herrer over 45 år
Åben for damer over 45 år
Åben for herrer over 58 år
Åben for damer over 58 år
Åben for herrer over 68 år
Åben for herrer over 68 år

Spillere i enhver kategori har ret til at spille i stærkere kategori (lavere alder
for senior og højere alder for ungdom), baseret på køn (herrer, damer).
Damer har ret til at spille i stærkeste herre kategori. Spillere kan dog kun
spille i én kategori i løbet af en turnering.
Oprykning skal fortolkes således:
Super Veteran Herrer – > Veteran herrer -> Senior herrer - >Herrer
Super Veteran Damer -> Veteran damer - > Senior damer –> Damer ->
Herrer
Minijunior herrer ->Junior herrer -> Herrer
Minijunior damer -> Junior damer –> Damer -> Herrer
Begrundelse:
Reglerne for oprykning hhv. nedrykning mellem de stærke og svagere spillerkategorier har til formål at beskytte de enkelte spillerkategorier som det
kendes fra DMgU’s A, B og C tilsvarende spillerkategorier, således at det
generelt er muligt at rykke op til en stærkere besat række men ikke ned i en
svagere besat række.
WMF’s tilsvarende regler er beskrevet i Worldwide international sport rules
afsnit 2.3. § 14.4 og 14.6.
Ønsket ikrafttrædelse: 2013
----JR: Da forslag 30 blev forkastet slettes superveteran i forslaget, der herefter ser således ud:
Ny tekst (gældende for både § 17 og § 28)
Der opereres med følgende kategorier:
Minijuniorer
:
Piger og drenge 0 - 15 år
Juniorer
:
Piger og drenge 15 - 19 år
Damer
:
Åben for alle damer
Herrer
:
Åben for alle - dog ikke for spillere under 19 år,
der stiller op ved DM-enkelt
Seniorherrer
:
Åben for herrer over 45 år
Seniordame
:
Åben for damer over 45 år
Veteran – herrer
:
Åben for herrer over 58 år
Veteran – damer
:
Åben for damer over 58 år
KT: Er der taget højde for aldersbegrænsning på 19 år?
MS: Ja.
KT: Bestemmelsen kan forhindre, at juniorrækkerne udvandes. Det er ikke
et problem i øjeblikket.
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VH: Godt forslag. Nickolaj tog en pause, fordi han ikke kunne spille med de
voksne.
KT: Må vi udbetale penge til juniorerne?
MS: Den tager vi til videre opfølgning via DIF.
Afstemning:

For: 33

Imod: 0

Undlod: 1

Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 32

Indsendt af:
Vedrører:

SMgU
Herre- vs. damelandshold

DMgU’s repræsentantskab beslutter,
•
at herrer og damer – også i dansk minigolf – er ligestillet
•
at herrer og damer – også i dansk minigolf – begge har krav på de
samme udviklingsmuligheder eller noget, der er sammenligneligt
•
at herrer og damer hver har deres egne budgetmidler til brug for
landsholdsarbejdet
Bestyrelsen er ansvarlig for at definere rammerne for landsholdene og trænerne er ansvarlige for at fylde rammerne ud og udtage spillerne til de respektive landshold.
Begrundelse:
Det danske herrelandshold deltog i EM i Portugal i 2012, men som det
eneste land havde DK ikke valgt at stille med nogle landsholdsspillere
overhovedet, hvilket er helt uacceptabelt, når nu vi har dygtige damespillere, der kan begå sig i konkurrence med andre landes damespillere, f eks
ved NM i Letland.
Der er fuld ligestilling i det danske samfund og har været det i ret så mange
år og dette skal forstås således, at mænd og kvinder er ligestillet – men ikke ens! Der er således tale om kønsdiskrimination, når man fravælger kvinderne, som det skete i Portugal i 2012 – med en eller anden uforståelig
sportslig begrundelse, som oveni købet ikke er offentliggjort og dermed
holdes hemmelig for en lille kreds af minigolfsspillere.
Vi får aldrig bygget et stærkt damehold i minigolf, når vi ikke vælger at prioritere dem på samme niveau som herrerne.
Om nødvendigt må DMgU landsholdsbudget opdeles i en herre-del og en
dame-del, ligesom at ungdomsspillerne har deres eget budget. På denne
måde kan det sikres, at herrespillerne i eliteudvalget IKKE får mulighed for
at disponere over damespillernes landsholdsbudget.
Der bør fremover skrives mødereferat i eliteudvalget, som efterfølgende
udsendes til alle klubberne.
Ønsket ikrafttrædelse: 2013
----GA: Forslaget er rettet i forhold til klubmødet. Herrer og damer er lige. De
skal have samme muligheder. Vi har mange dygtige damer.
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MS: Vi har en landstræner, der har et budget til og som arbejder med herrer og damer. Bestyrelsen er tilfreds med landstræneren og hans arbejde.
Hvis vi har mange dygtige damer, er det synd, at de ikke viser sig i DMgU’s
minigolfverden.
JN: Hvorfor foreslår du ikke, at hver klub skal være repræsenteret på
landsholdet?
BH: Til GA: Vi har nogle regler, vi går efter for landsholdsspillerne. Herrerne
lever op til dem. Det kniber meget for damerne. Lige vilkår gælder også udtagelseskriterier.
KT: Landstræneren gør et godt stykke arbejde. Støt ham og hans arbejde.
LM: Vi har pt ikke damer af tilstrækkelig kvalitet.
HN: Rammerne skal være der og så tager det tid. Opbakning fra herrerne
skal være der.
BH: Man kommer ikke på landsholdet, fordi man er kvinde. Man kommer på
landsholdet, hvis man er god nok.
Afstemning:

For: 2

Imod: 29

Undlod: 3

Forslaget forkastet.
Forslag nr. 33

Indsendt af:
Vedrører:
ter

SMgU
Indførelse af frivillig dopingtest ved DMgU’s arrangemen-

DMgU’s repræsentantskab beslutter, at der fremover skal gennemføres
min. 1 dopingtest indenfor en periode på 2 år i forbindelse med et DMgU
arrangement. DMgU betaler omkostningerne.
Begrundelse:
•
Doping er snyd, og længere er den historie ikke. Og idrætsudøvere,
der snyder, må findes og straffes efter de gældende regler.
•
WMF og EMF har begge indført dopingtests ved større arrangementer, hvilket er positivt, idet man derved fra sporten sender et klart signal om, at man heller ikke accepterer doping i vores sport.
•
Medierne indeholder hver dag nye historier om doping samt mulighederne for at skaffe sig forbudte midler via Internettet, hvilket dog ikke
er nyt, men desværre har eskaleret hen over årene.
•
Udadtil kan vi rent PR-mæssigt udnytte det til noget positivt, at vi selv
ønsker at teste udøverne i vor sport.
Supplerende oplysninger fremkommer på årsmødet.
Ønsket ikrafttrædelse: 2013
----GA: Vi har 44.000 dopingsyndere i Danmark. Vi får aldrig en ren sport. Vi
skal teste.
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VH: DIF kan komme og teste, hvis de vil. Vi behøver derfor ikke regler herfor. Det er penge ud af vinduet.
MS: Der er statistisk set 1 person i minigolfsverdenen. Vil vi med de
15.000-20.000 kr, det koster, hav garanti for at fange den ene?
LM: Vi kan lave tests, men vil ikke være bundet. Det vil koste minimum
16.000 kr + kørsel + analyser m m – i alt ca 30.000 kr pr år.
Afstemning:

For: 2

Imod: 29

Undlod: 3

Forslaget forkastet.
Forslag nr. 34

Indsendt af:

DMgU’s bestyrelse

Vedrører:
Ændringsforslag til tidligere vedtagelse angående indførelse af adfærdskodeks.
Nuværende vedtagelse (vedtaget 27/2 2010):
Repræsentantskabet beslutter, at der skal udarbejdes en adfærdskodeks
for minigolfsporten.
Forslag til ny vedtagelse:
Repræsentantskabet beslutter, at der IKKE skal udarbejdes en adfærdskodeks for minigolfsporten.
Begrundelse:
Tanken bag en adfærdskodeks er at beskrive ønskelig adfærd, etik og moral m.v. på områder, som ikke er lovregulerede.
Bestyrelsen er kommet til den erkendelse, at en adfærdskodeks ikke vil tjene sporten. Problemerne i relation hertil er bl.a.:
•

Der følger ingen restriktionsmuligheder med adfærdskodeksen.

Dette betyder, at en der overtræder kodeksen ikke vil blive mødt med en
sanktion (en straf) for sin overtrædelse.
Bestyrelsen frygter, at indførelse af en adfærdskodeks vil være mere konfliktskabende end konfliktløsende.
•

Det er logisk, at en adfærdskodeks skal indeholde forslag til retningslinier for eventuelle aktuelle problemområder.

•

Det er videre logisk, at en vedtagen adfærdskodeks skal have en god
placering på vores hjemmeside, så potentielle medlemmer og/eller
deres forældre har mulighed for at læse den.

Bestyrelsen frygter at ovennævnte ”skiltning” med eventuelle problemområder kan virke som en hindring for at få nye personer ind i sporten.
----GA: Kodeks er råd og vejledninger og ikke regler.
EK: Synes ”de 13 rigtige” ser rigtig godt ud, men de er overflødige. Vi er i
forvejen gode til at hjælpe hinanden.
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Afstemning:

For: 30

Imod: 2

Undlod: 3

Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 35

Indsendt af:

SMgU

Vedrører: Annoncering af DMgU’s adfærdskodex
Principgodkendelse af en adfærds kodex blev vedtaget i 2010 og der er nu
udarbejdet et detaljeret forslag til en kodex.
Begrundelse:
Det sender et klart signal internt i minigolfsporten, hvad vi ønsker at stå for.
Det sender et klart signal til vore omgivelser om, at vi har holdninger i vor
sport og ønsker at vise det.
Ønsket ikrafttrædelse: 2013
JR: Med vedtagelse af forslag 34 – DMgU’s bestyrelses forslag om ikke at
vedtage en adfærdskodeks, bortfalder dette forslag.
Forslaget bortfalder.
Ad pkt 9

Politikkatalog:
Politikkataloget var udsendt sammen med indkaldelsen. Det er vedhæftet
referatet som bilag 9.
LM: Politikkataloget er en revurdering / videreførelse af tidligere års katalog. Det er videreført til 2015.

ad pkt 10

Valg til bestyrelsen:
På valg er næstformand og kasserer i henhold til lovene. Desuden skal
vælges bestyrelsesmedlem, da Jonas Rasmussen trækker sig uden for tur.
Næstformand: KJ er villig til genvalg.
Karsten Jørgensen valgt.
Kasserer: MS er villig til genvalg.
Michael Sølling valgt.
Bestyrelsesmedlem:
LM: Bestyrelsen foreslår Kim Nyby, der har stillet sit kandidatur til rådighed.
Kim Nyby valgt.
Derudover består bestyrelsen af Leif Meitilberg, der er DMgU’s formand og
Inger Neye, der er DMgU’s sekretær.

ad pkt 11

:

Valg til Appeludvalget:
Teddy Nielsen er på valg.
TN: Jeg må ikke sidde i Appeludvalget, da jeg er blevet formand for FMgU.
LM: Bestyrelsen foreslår JN.
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Jan Nielsen valgt.
Derudover består udvalget af:
Jan Lyø (på valg 2014)
Henrik Mikkelsen (på valg 2015)
Derudover blev valgt til suppleanter:
1. suppleant: Arne Prip Hansen
2. suppleant: Jacob Petersen
ad pkt 12

:

Valg af revisionsfirma:
Bestyrelsen foreslår Kovsted & Skovgård.
Kovsted og Skovgård valgt.

ad pkt 13

:

Valg til øvrige udvalg:
Turneringsudvalget:
På valg er Ib Jørgensen, der er villig til genvalg samt Jannick Skov.
Ib Jørgensen valgt.
Morten Rasmussen og Bjarne Hansen stillede deres kandidatur til rådighed.
Morten Rasmussen og Bjarne Hansen valgt.
MR valgt for 1 år.
BH valgt for 2 år.
Derudover består udvalget af Mark Christiansen.
Dommer- & teknisk udvalg:
På valg er Karsten Jørgensen, der er villig til genvalg.
Karsten Jørgensen valgt.
Derudover består udvalget af Morten Rasmussen.

ad pkt 14

:

Fastsættelse af kontingent, spillelicens og betalinger:
Foreningskontingent:

0 kr

Spillerlicens:

0 kr

Startpenge:
DM-holdturneringen – over 4 afdelinger:
4-mandshold:
3-mandshold:
DM-holdturneringen – over 1 afdeling:
4-mandshold:
Danske Mesterskaber:
Herrer A:
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Mix (pr. par): (1)
175 kr
Øvrige:
175 kr
Juniorer:
100 kr
(1) Den klub, som herrespilleren repræsenterer, opkræves hele beløbet.
DM - WMF type 4:
Er pt. holdt udenfor standardregler for betaling da dette er et udviklingsområde se Turneringsbestemmelserne § 28 appendix A.

Deltagerbetaling
(for turneringer/stævner der optages på snit/raceliste)
Pr. deltager

25 kr

Afgifter
Manglende klubtøj
Manglende indsendelse til DMgU jævnfør love og vedtægter

100 kr
100 kr

Supplerende bemærkninger:
Forslaget skal ses i lyset af bestyrelsens forslag til Lovenes § 8. Ovenstående medfører en delvis finansiering for så vidt angår bortfald af licens og
kontingent.
Deltagerbetalingen afregnes af arrangøren. Der skal kun afregnes deltagerbetaling til DMgU, såfremt stævnet ønskes optaget på DMgU’s snit/raceliste. Ved alle stormesterturneringer og internationale stævner, skal
der afregnes deltagerbetaling til DMgU.
----EK: MPTO er principielt imod at fjerne foreningskontingent.
MS: Bestyrelsen er principielt nervøs for, at et gebyr vil koste medlemsklubber.
JN: Enig i dette. Hvis eksempelvis Sæby-Gershøj skulle betale, er jeg
overbevist om, at vi ikke havde fået dem som medlem.
EK: Kan se det fornuftige, men 150 kr bør ikke afholde nogle fra at være
medlemmer.
KT: 150 kr betyder ikke noget for DMgU.
Afstemning:

For: 31

Imod: 1

Undlod: 0

Forslaget vedtaget.
Ad pkt 15:

Behandling af budget:
Budget 2013 var udsendt sammen med indkaldelsen. Det er samme model
som tidligere år. Det er vedhæftet referatet som bilag 10.

ad pkt 16:

Eventuelt:
MR: Når et herrehold er kvalificeret til Europacup, kan man så stille med et
dame- / pigehold?
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MS: AMK spurgte, om de også måtte stille med et damehold. De ville også
have yderligere tilskud. De lavede derefter ”et barn på os” og sendte kun
dameholdet. DET SKER ALDRIG IGEN.
KT: Der er åbenbart sket nogle misforståelser.
LM: Minigolfforum.dk bruges ikke. Vi lukker det, hvis ikke det ændres.
JR takkede for god ro og orden.
-----
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Bilag 1.
Dagsorden punkt 2 : Mandaternes prøvelse

Delegerede DMgU, Repræsentantskabsmøde 23/2 2013
Nedenstående følger liste over det maksimale antal af delegerede til det kommende repræsentantskabsmøde
den 23/2 2013 i Fredericia.
Antallet af stemmer er beregnet på grundlag af klubbernes antal fuldtidslicenser (se faktura udsendt 13/1 2013).
Det nedenstående nævnte antal stemmer er betinget af, at forfaldent mellemværende med unionen er
betalt inden repræsentantskabet.
Antal stemmer for klubberne er opgjort som 1 stemme (generelt) + 1 ekstra stemme for hver påbegyndt 10
tegnede helårslicenser.
Klub

Licenser Stemmer
3
1
3
2
3
3
3
3
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1

3
0
1
2
3
3
3
3
2
0
0
2
1
1
0
0
2
1
1
0

Lokalunioner:
FMgU
SMgU
JMgU

1
1
1

0
1
1

Bestyrelsen

5

5

45

35

Odense Minigolf Club
Nyborg Banegolf Klub
Gladsaxe Minigolf Klub
Randers Minigolf Klub
Minigolf Clubben Gelsted
Nord-Als Minigolf Klub
Minigolfklubben Putter Team Odense
Broager Minigolf Klub
SIF-Minigolf
Herning Minigolf Klub af 1997
Grindsted KFUM Sportsminigolf-Klub
Aalborg Minigolf Klub
Brøndby Strand Minigolf Klub
Roslev Idrætsklub, Minigolf
Sportsklubben Sommerbyen Ejby
Foreningen af aktive ældre (Vissenbjerg)
Lolland Minigolf Klub - Sukkertoppen
Minigolfklubben Høng Fun Park
Fjordager Idrætsforening
Sæby Svømmeforenings Minigolf

18
0
13
7
16
11
16
14
6
0
0
10
0
7
0
0
5
0
0
0

Tilstedeværende

Kvalificeret flertal (2/3)

24

Almindeligt flertal

18
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Bilag 2.
Dagsorden punkt 4 - Formandens beretning:

Formandsberetning 2013
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Idrætsforbund (DIF) arbejdede i 2012 med et forslag om, at inddrage 50% af de små
forbunds tilskud i en udviklingspulje. DIF ville godt nok komme med et tilsvarende beløb, men der
var ingen garanti for, hvordan ordningen skulle håndteres. Det var derfor ikke i minigolfens interesse at støtte forslaget. Det samme mente alle de andre 10 små forbund og efter et grundigt forarbejde og sammenhold mellem ”de små” blev DIF’s bestyrelse tvunget til at trække deres forslag
under årsmødet. En stor sejr for ”de små” men ikke uden omkostninger. DIF lyttede dog til de ting,
som ”de små” kom med under debatterne og det er nu blevet til et nyt forlag om en udviklingspulje
som vil være gældende for alle forbund. I det nye forslag inddrages der ikke nogle midler fra forbundene og de eksisterende aftaler om udviklingskonsulenter (udløber med udgangen af 2013)
bliver en integreret del af udviklingspuljen. Med den nye konstruktion, som skal godkendes på
DIF’s årsmøde den 4. maj, ser DMgU’s bestyrelse en god mulighed for at minigolfen kan drage
nytte af det nye forslag.
DIF barsler samtidigt med en reduktion af tilskud til de små forbund, som også skal godkendes på
det kommende årsmøde. Der vil blive foretaget en reduktion pr. 20 medlemmer under 2000 medlemmer (tidligere 1000). DMgU har ved afslutningen af registreringen for 2012 1531 medlemmer.
Det vil, hvis vores prognose for medlemstal stemmer, betyde en reduktion af tilskuddet til DMgU på
ca. 100.000 kr. pr. år. Midlerne, der frigøres ved reduktionen, vil blive brugt til at etablere et fælleskontor for de små forbund i Idrættens Hus. Etableringen af et sådan fælleskontor er ikke umiddelbart i DMgU’s interesse, men stemningen iblandt DIF’s forbundsformænd peger i retning af at forslaget vil blive vedtaget. Betingelserne omkring fælleskontoret kendes ikke i øjeblikket, så vi må
afvente og se hvilke muligheder, der vil opstå.
I minigolfens egen verden var 2012 både et godt og et skidt år.
Vi har i løbet af 2012 kunne byde velkommen til 2 nye foreninger. Fjordager Idrætsforening (Odense) som allerede har fået et komplet eternitanlæg, som forventes spilleklart i løbet af foråret 2013.
Sæby Svømmeforenings Minigolf (mellem Holbæk og Roskilde) som har et 18 huls MOS anlæg.
Vores landshold startede året med en fælles udfordring på tværs af alle aldre. For første gang var
det et samlet landshold med deltagere fra alle kategorier der var af sted. Virkningen var da også
præcist som man kunne håbe – alle var en del af fællesskabet. Det blev da også til ganske udmærkede resultater med Rikke Sørensens bronze i damerækken som kronen på værket. De øvrige steder vores landshold har været, er der blevet leveret solide resultater, men ingen topplaceringer.
Vores holdturnering over 4 afdelinger blev fint afviklet med de spillemæssige udfordringer, der skal
til. Også planlægningsmæssigt var holdturneringen en udfordring. I forbindelse med den obligatoriske afdeling på stor bane (Roslev’s filt) blev tidsprogrammet så presset, at 2. division skulle spille
på eternitanlægget. Turneringsudvalget og Roslev’s hjælpere klarede dog udfordringen i flot stil og
alt forløb perfekt.
DM-enkelt bød på et gensyn med et længe savnet anlæg. DMgU kunne igen afvikle et at de vigtigste arrangementer hos Gladsaxe Minigolf Klub. På trods af vejrets udfordringer og det lange fravær
fra anlægget blev der spillet rigtig god minigolf og topstriden i Herre-rækken blev tættere end i
mange år. Afstanden fra vinderen til nr. 6 var blot 3 slag – en indikation af, at vi har en virkelig
jævnbyrdig elite. En stor tak til Gladsaxe for et flot og velgennemført DM.
Også DM-Storbane blev afviklet helt efter bogen. Odense Minigolf Club lagde baner og klubhus til
og alt blev håndteret på vanlig sikker vis. Det var som altid en fornøjelse at gæste Odense Minigolf
Club.
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En af DMgU’s store satsninger i 2012 var DM MOS. 37 deltagere besøgte Kerteminde minigolf, der
for andet år i træk lagde baner til DM MOS. Alle deltagere blev udfordret på deres spillemæssige
kunnen og alle har meldt tilbage om et rigtig dejligt stævne og om lyst til at deltage igen. Det vil i
2013 blive fulgt op og jeg vil gerne opfordre jer alle til at deltage i DM MOS – hvor det bliver, ved vi
endnu ikke, men jeg kan garantere, det bliver godt.
Ude i klubberne ser det til gengæld ikke så lyst ud for stævnerne. Alt for få deltager i klubstævnerne, hvilket igen i 2012 førte til aflysninger. Som med DM MOS, vil jeg derfor opfordre jer alle til at
deltage i nogle af klubbernes stævner. Hvis ikke der kommer deltagere, så uddør klubstævnerne
og derved nogle af de vigtigste aktiviteter i foreningerne.
Jeg ved godt, at de enkelte foreninger har begrænsede ressourcer og midler at gøre med. Men
hvis ikke vi i fælles flok arbejder for minigolfens fremtid, så går den form for minigolf, som vi kender
den i dag en stakkels fremtid i møde. Husk at DMgU gerne støtter projekter i klubberne, som kan
være med til at skabe vækst og muligheder. I er altid velkomne til at tage kontakt til bestyrelsen
som meget gerne er med til at udvikle på de ideer der kommer.
Minigolfens fremtid
2013 tegner til, at blive et rigtigt spændende år på flere måder.
Projekt ”gammel bane, ny klub”
Bestyrelsen har i samarbejde med vores udviklingskonsulent udarbejdet et koncept for etablering
af nye foreninger. Kort fortalt så går projektet ud på, at der findes et brugt anlæg, som kan indkøbes for en rimelig sum. Dette anlæg stilles så til rådighed for en ny forening under en række betingelser. De reaktioner, vi har fået, specielt fra flerstrengede idrætsforeninger, har været rigtig positive på denne etableringsform. I skrivende stund arbejdes der på etablering af en ny klub i Skanderborg. Her vil et brugt anlæg være med til at skabe et godt og solidt afsæt for den kommende klub.
Putter Team Odense (PTO)har allerede fået etableret et fuldt 18 huls filtanlæg på Odense Havn.
Området vrimler af liv og fremtiden tegner lys for PTO. PTO har dog endnu ikke fået afklaret fremtiden for deres indendørsbaner. Odense kommune har endnu ikke fået afklaret, om det vil blive
muligt, at få lokaler lige ved siden af filten – så det endelige resultat må vi alle vente på lidt endnu.
Aalborg Minigolf Klub (AMK) og kommunen har startet et samarbejde, hvor der er fundet egnede
lokaler i en ældre gård, som støder op til et parkområde. Det skal nævnes, at der i parkområdet er
planer om at etablere et aktivitets center i stil med det, der er på Odense Havn. Kommunen har
bevilliget 500.000 kr. til renovering af lokalerne og AMK skal selv lægge arbejdskraft til. Med tiden
er planen, at der skal være indendørs eternit og udendørs beton, så klubben har bestemt gang i en
masse gode ting.
I DMgU kommer tiden ikke til at stå stille.
Der arbejdes med etablering af en række uddannelser som kommer til at dække en del af klubbernes behov.
• Allerede i januar blev det første klubkursus afholdt, hvor både nye og etablerede spillere fik
god inspiration og råd omkring minigolfen. Alle tilbagemeldinger har været rigtig positive og
der arbejdes nu på at opdele kurset i 2 dele, så det fremadrettet vil kunne afvikles over 2 aftener hos både nye og gamle foreninger.
• Der er startet et samarbejde mellem DIF og DMgU om, at få etableret en træneruddannelse, som følger de principper, som DIF anvender. Det vil sige, at der er tale om en 4 trins
uddannelse, hvoraf de 2 første trin er med i planlægningen i denne omgang. De første trænere på trin 1 forventes uddannet i det sene forår/tidlige sommer, så begynd bare planlægningen nu. Det skal nævnes, at DMgU har som målsætning, at der i alle klubber er minimum 2 trænere.
• Dommer og Teknisk Udvalg har også været ude og tilbyde et nyt dommerkursus. Desværre
var der alt for ringe tilslutning og kurset blev aflyst. Lad derfor dette være en opfordring til
alle klubber om at gå hjem og finde egnede emner til dommeruddannelsen. Når I finder
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•

dem så tag kontakt til Dommer og Teknisk Udvalg, så de får opbygget en liste som kan
danne grundlag for den fremtidige planlægning. Det skal nævnes, at DMgU har som målsætning, at der i alle klubber er minimum 2 dommere.
Også til ledelsen i klubberne er der noget under opsejling. Der arbejdes på et kursus, som
omhandler klubbernes muligheder ved samarbejde med andre organer. Her tænkes på
kommuner og DMgU og på spørgsmål som: Hvad kan man søge, hvordan søger man,
hvad skal man have med i ansøgninger og hvordan håndterer man projekter og opfølgning
af disse.

Ud over uddannelse står den nuværende licensstruktur også for skud. I det materiale, der er udsendt, kan man se, at spillerlicensen ikke længere skal koste noget. Det vil betyde, at samtlige
medlemmer af en forening er spilleberettiget ved stævner og turneringer. Dette skridt tages for at
fjerne den begrænsning, der eksisterer i dag og for at få flere af vores medlemmer ud og spille.
I skal dog huske, at ændringen i sig selv ikke får de nye spillere ud og spille. Det kræver, at der i
de enkelte foreninger laves et opsøgende arbejde overfor de nye, så de føler sig velkomne og
værdsat.
Som I kan se, så sker der en masse i dansk minigolf og jeg håber, at I alle vil være med til at løfte
vores sport og fritidsinteresse ind i fremtiden. Noget af det bedste I kan gøre er at deltage aktivt i
arbejdet i unionens udvalg og ude i klubberne.
PS: Jeg vil opfordre jer til, at besøge den nye hjemmeside www.frivillighedstjek.dk
Siden indeholder en masse gode råd og værktøjer til hvordan både medlemmer og bestyrelser kan
hjælpe med i udviklingen i foreningen.
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Bilag 3.
Dagsorden punkt 6 – Appeludvalgets beretning:

Årsberetning fra Appeludvalget.
Vi er i den lykkelige situation, at vores beretning ikke fylder flere sider, idet der heldigvis
ikke har været nogen sager at behandle i appeludvalget.
Vi har heller ikke afholdt nogen møder.
På udvalgets vegne
Teddy Nielsen
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Bilag 4.

Dagsorden punkt 7:

Udvalgenes beretning –
7a: Turneringsudvalget

Årsberetning fra turneringsudvalget:
På generalforsamlingen 2012 blev der valgt nyt TU med næsten uprøvede kræfter på dette felt. Dette satte det nye TU på store udfordringer, som vi imidlertid føler, vi fik nogenlunde styr på i løbet af året.
DM-Hold:
Her blev vi virkelig sat på vores første store prøve. Grundet det store antal klubber i nederste række, måtte vi i 3. afdeling, der blev afholdt i Roslev, opdele spillet, så der blev
spillet på såvel filt som eternit. Her skal lyde en stor tak til Roslev, der gik på denne opgave med stor iver og fik klargjort eternitbanerne, så de blev spilbare. Der skal endvidere lyde en stor tak til arrangerende klubber, der var meget flinke til at stille med hjælpere.
DME og DMS:
GMK var vært ved DME og afviklingen gik udmærket, hvilket også var tilfældet ved DMS,
der blev afviklet hos OMC.
Også en tak til disse klubber for at stille med de nødvendige hjælpere.
Grundet de tidligere problemer med at inddrive vandrepokaler, blev det i 2012 besluttet, at
der udleveres nye pokaler hver gang.
Andet:
Opdateringen af de forskellige lister har desværre ladet meget tilbage at ønske i 2012. Vi
vil virkelig bestræbe os på, at dette ændres radikalt i 2013.
TU vil gerne opfordre klubberne til at indsende tilmeldingerne til de enkelte turneringer
samt holdopstillingen til de enkelte afdelinger af DMH i tide – jf. de udsendte invitationer.
Såfremt dette overholdes fra klubberne, kan TU også overholde vore tidsfrister.
Mvh TU
Ib
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Bilag 5.

Dagsorden punkt 7:

Udvalgenes beretning –
7b: Dommer- & Teknisk udvalg

Årsberetning 2012 fra Dommer og Teknisk Udvalg.
Årets første opgave for det nyvalgte Dommer og Tekniske Udvalg var at finde dommere til
holdturneringen. En opgave der skulle vise sig at være vanskeligere end forventet.
Til årets opgaver havde DMgU 18 dommere til rådighed. På Dommer- og teknisk Udvalgs
forespørgsel fik vi til holdturneringen tilbagesvar fra 12 svarende til 67 % af dommerne. Af
disse svar var der tilsagn til de første 3 afdelinger fra 6 og tilsagn fra 4 til den sidste afdeling i Gladsaxe. Til DM-e var der tilbagesvar fra 7 (39 %). Af disse gav 3 tilsagn. Til DM-s
var der tilbagemelding fra 5 (28 %). Af disse gav 3 tilsagn.
Dommer- og teknisk udvalg har den ambition at have 4 dommere til hver af de 6 ovennævnte arrangementer . Så det var lidt af en udfordring. Det lykkedes at få 4 dommere på
alle arrangementer med undtagelse af DM-e, hvor der kun var 3. Udvalget måtte trække
store veksler på enkelte af dommerne. Således var Kåre, Ole R og Ib dommere ved samtlige arrangementer, de deltog i.
Ud over denne udfordring har udvalget ikke haft nogen udfordringer. Der er ikke modtaget
klager eller protester.
Ved udgangen af året råder DMgU fortsat over 17 dommere, idet Carsten N ikke er til rådighed i 2013. De 17 dommere er: Allan S, Arne, Ib, Inger, Jakob, Karsten, Klaus H, Kåre,
Lars J, Lars N, Ole H, Ole R, Per D, Svend Erik, Svend Åge N, Svend Åge M og Teddy.
Dommer- og Teknisk Udvalg
Morten og Karsten
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Bilag 6.

Dagsorden punkt 7:

Udvalgenes beretning –
7c: Juniorlandstræneren

Årsberetning for juniorlandstrænerteamet 2012
Året startede med en landsholdssamling i Odense i slutningen af januar. I juniorbruttotruppen (jbt
2012) var, Torben, Laura, Nickolaj og Martin. Sidstnævnte valgte dog at melde fra pga. han lige
havde fundet en læreplads og ville koncentrere sig om det. Fuldt forståeligt og jeg ønsker ham held
og lykke fremover. Trænerteamet er uændret, så det er stadigvæk Ole Hansen som holdleder og
jeg som landstræner. 2012 bød på mange forskellige turneringer og vi deltog i dem alle. Nordiske
mesterskaber i Letland var en stor oplevelse, da vi kunne stille op i både hold og individuelt. Laura,
Torben og Nickolaj udgjorde holdet som blev nr. 3 kun 27 slag fra Sverige. Det var helt klart godkendt. Individuelt viste Laura at hun er godt på vej med sin Minigolf og snuppede en flot 4. plads og
endte på grønt snit. Nickolaj nåede desværre ikke finalen på trods af en super afslutning (20,21).
Torben kæmpede med om medaljerne og spillede en flot turnering med et snit på 22,25. Desværre
var det 4 slag for meget til at nå bronzen. Jeg var meget tilfreds med indsatsen. Næste punkt hed
Nationscuppen i Bad Bünder i pinsen. Til det havde jeg kun taget Nickolaj med vel vidende at han
ikke kunne deltage i selve VM i august pga. studiestart. Det var en hård arbejdsweekend som startede kl. 9 fredag morgen (efter en biltur fra Odense). Der var ikke tid til andet end minigolfen. Nickolaj spillede FORRYGENDE på filten og endte lige over 30 i snit der. Eternitten derimod gik ret
skidt, men vigtigst af alt, så fik jeg konstateret, at baneplanerne, jeg havde gemt fra VM i 2003 er
ganske brugbare her 9 år senere. Jeg følte, at vi kunne lave topresultater for de spillere, som senere på året skulle til VM. Nu skulle vi så finde dem, som skulle med. Det stod hurtigt klart, at Laura
og Torben var klar, men først efter et nervepirrende DM i Gladsaxe udtog jeg Mark, som dermed
fik mulighed for at deltage i sin sidste turnering som juniorlandsholdsspiller. Så blev det tid til VM.
Vi skrev august og heldigvis var sensommeren i Bad Münder både smuk og varm. Vi fik trænet anlæggende meget hurtigt ind og havde derfor god tid til at få de sidste detaljer på plads. Det var tydeligt, at der skulle spilles ualmindelig godt på begge anlæg for at kunne være med, hvor det er
sjovt. Alle 3 havde en målsætning om at spille sig i Cuppen og for 2 af dem lykkedes det. Mark
blev straffet af en enkelt høj dobbeltrunde (63) og måtte forgæves se top 32 blive uopnåeligt for
ham. Alligevel opnåede han sit bedste resultat med en plads som 42 ud af 67 spillere. Torben viste
fra start, at han mente business og især filten havde han flot styr på. Eternitten haltede lidt og var
til sidst ved st blive skæbnesvanger for ham. Han landede sammen med 3 andre på cutgrænsen
(269). Pyhaa det var en neglebider. For Lauras vedkommende var målet top 16 og efter en 18.
plads året før ved EM troede vi alle på, at hun kunne blive den første danske juniorpige, som klarede cutgrænsen. Den tro blev til virkelighed med en flot 14. plads og med en tydelig margin ned til
grænsen på hele 9 slag. Nu var det tid til cup-spillet. Torben fik æren af at spille mod den nybagte
verdensmester tyske Andreas Schneider. Han blev sat på plads af Torben og måtte se til fra sidelinjen resten af dagen. Torbens næste modstander hed sandelig også Andreas Schneider men
denne gang fra Østrig. For at bruge Torbens egen facebook opdatering så "blev det desværre én
Schneider for meget". Trods en supergod start så hentede Andreas ind på filten, så de skulle ud i
sudden death for at få afgjort kampen. Afgørelsen faldt på 1. omspilshul (vinduet) hvor Torben
missede banen. Et bittert nederlag for ham, men samtidig fanatiske lærepenge til årene fremover.
Laura skulle også op mod en østriger i sin cup-kamp. Lara Jehle hedder hun. I begyndelsen kom
Laura hurtigt bagud inde på eternitten, men på filten fik hun chancen for at hente det tabte ind igen.
Det blev desværre for stor en mundfuld trods flere chancer. Exit Laura men først efter en flot fight.
Lara Jehle gik faktisk HELE vejen og blev verdensmester, så det viser lidt om den klasse, hun har.
VM var slut og både Ole og jeg var meget tilfredse og stolte af spillerne, som har fået en masse
med i rygsækken til fremtidige jagt på triumfer.
Et lille kik ind i 2013 byder på et EM i Portel, Portugal. Jeg vil relativt tidligt udtage spillerne ud fra
JBT 2013 truppen som består af Torben, Laura, Niklas og Rasmus. Mark er faldet for aldersgrænsen og Nickolaj har valgt at sætte minigolfen på pause pga. sit studie. Desuden skal Laura et smut
til Australien i 1/2 år, så hun kan først spille sidst på året igen. Det giver naturligvis nogle andre udDansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 23. februar 2013
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fordringer og muligheder. det bliver spændende at følge juniorerne i kampen om plads på EM holdet til august.
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Bilag 7.

Dagsorden punkt 7:

Udvalgenes beretning –
7c: Seniorkoordinatoren.
SENIORBERETNING 2012

Året startede godt med fuldt hold til NM i Letland og et fantastisk sammenhold med de andre danske landshold og holdledere – i alt 17 personer – og det føltes, som om der kun var
et hold af sted.
Til SEM i Belgien havde jeg et hold klar allerede i marts måned og en 7. spiller, der godt
ville med, men som på intet tidspunkt hverken sagde ja eller nej og så måtte jeg træffe beslutningen om, at han ikke deltog.
2½ uge før vi skulle rejse til SEM, fik jeg afbud fra 2 spillere, der mente, at det var vigtigere
at få et filtanlæg op at stå i Odense. (De kunne godt have orienteret mig noget før i stedet
for at sende en mail ud til spillerne på holdet inkl. undertegnede om, at de ikke deltog). Det
lykkedes med meget kort varsel at få 2 nye spillere til holdet og tak til Jan Rasmussen, Silkeborg og Gert Andreasen, Gladsaxe for, at de ville deltage, selvom de først kom 3 dage,
før vi skulle spille med fly fra København.
Jeg skal ikke komme nærmere ind på alle de problemer, jeg har haft i den forbindelse andet end, jeg har tænkt meget over, om jeg skulle fortsætte som Seniorkoordinator men opfordringer fra en del spillere samt fra DMgU’s bestyrelse har gjort, at jeg foreløbig tager
2013 med og så må jeg se, hvad der sker i løbet af året.
Forløbet i 2012 har været meget lærerigt og det bevirker, at jeg strammer kravene for sidste tilmelding og er der et hold, er det godt, samt at der kan forventes indført alkoholregler
i forbindelse med afholdelse af DMgU turneringer for at kunne blive udtaget til holdet.
Resultatmæssigt er der ikke meget at fortælle.
Afholdelsen af SEM klarede de belgiske arrangører fint, men afviklingen af match-play om
lørdagen var en stor fiasko for turneringslederen, da seedningen blev foretaget efter den
endelige stilling om fredagen og ikke som normalt før finaleomgangene om fredagen. Resultatet blev at en hel masse kampe måtte spilles om efter første match-play runde og
først efter en times votering.
Robert Baldorf
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Bilag 8.

Dagsorden punkt 7:

Udvalgenes beretning –
7d: Udviklingsudvalget.

Dansk Minigolf udviklingsarbejde 2012
2012 har været et år, hvor Dansk Minigolf Union har været presset af Danmarks IdrætsForbund (DIF), der i fremtiden vil have ændret reglerne for tildeling af tilskud til forbundene.
2000 medlemmer har været det centrale emne, idet dette har været DIF’s ønske til grænsen for at kunne få det fulde tilskud fra DIF. Med det som baggrund har målet været at få
sat fokus på oprettelsen af foreninger og skabe flere medlemmer i den enkelte forening.
Igennem en årrække har DMgU forsøgt at få de eksisterende foreninger til at sætte aktiviteter i gang for at få flere medlemmer, men i DMgU har vi også erkendt, at der kun er få
eksisterende klubber, der er i stand til at løfte denne opgave på grund af få ressourcer til
opgaven. Det kræver mange ressourcer at have fokus på medlemspleje og optagelse af
nye medlemmer.
Oprettelsen af nye foreninger er derfor den eneste vej til at øge medlemstallet markant i
DMgU. I politik kataloget har vi sat 3000 medlemmer som et mål i 2015 og i dag er vi sikker på, at det er et mål, vi kan nå. Planen var etablering af en ny klub hvert år.
Klubetablering
I 2012 er det blevet til 2 nye klubber, idet vi har fået Sæby-Gershøj Svømmeforenings minigolf klub, der ligger ved Holbæk Fjordager IF i Odense med. Med de to nye klubber er
der tilført over 300 nye minigolf spillere.
Udover disse to klubber har der været arbejdet på at få Århus Minigolf med. Et projekt der
endnu ikke dødt.
I 2012 har vi arbejdet på at skabe grobund for skabelsen af klubber og konceptet er klart.
Med en gammel bane så har vi også en ny forening. DMgU konsulent har fået skabt et
netværk af klubber, der er interesseret i minigolf. Der er ofte flerstrengede idrætsforeninger, som kan se mulighederne i minigolf som et bredt aktivitets tilbud til hele familien.
Det skal også nævnes, at Gladsaxe Minigolfklub har skabt kontakt til Rudersdal Kommune, hvor der også forventes etablering af minigolf i fremtiden.
På Sjælland understøttede DMgU et projekt på Amager Strand med det formål, at der
kunne skabes en forening på banerne hos en baneejer. Projektet havde dog ikke nok brugere til, at der kunne skabes en ny forening.
DMgU fortsætter etableringen af nye klubber og forventer mindst to nye klubber i det
kommende år. Aktuelt arbejdes med projekt i Skanderborg. Vi har 18 baner og vi har skabt
kontakt til nogle interesserede. Endvidere arbejdes på genetablering af Herning. Endelig er
der et par foreninger i støbeskeen på Sjælland.
Instruktøruddannelse/ begynder kursus
I 2012 har vi også fået udviklet vores første kurser til opstart af instruktør uddannelsen. De
to første kurser handler om baner og materiel samt spilleteknik. Hvert kursus tilbydes nu
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gratis til alle klubberne i DMgU. Kurserne kan afvikles som aftenkursus i sommerperioden
på kun 3 timer med både teori og praktik.
Skoleprojekter
Skoleprojekterne fik ikke nyt liv i 2012, idet det kun var Nord-Als Minigolf, der er fortsat
med deres samarbejde med lokale skoler. Det oprindelige koncept er fortsat på hylden til
nye klubber.
DMgU understøttede arbejdet i Nord-Als, så de kunne sende skolelever til DM i MOS. Det
er vigtigt, at vi i skoleprojekterne får skabt fornyet indhold til de klubber, der har været
med. Vi har også erkendt, at indholdet skal styrkes, så de skoler, der har været med, får
ny inspiration i samarbejdet med klubberne.
MOS stævner
DM Mos er fortsat under udvikling og er igen blevet afviklet som et endags arrangement i
Kerteminde. Der er ingen tvivl om, at konceptet med en afviklingsdag er blevet taget godt
imod, men vi har også konstateret, at det er nye minigolfspillere, der kommer og deltager
med enkelte elite- og motionsspillere fra eternit, filt og beton. Med 37 spillere i 2012 fik vi
næsten en fordobling. Vi vil fortsætte med at udvikle MOS og kan allerede nu konstatere,
at Fyns Minigolf Union tager det på aktivitetskalenderen i 2013 med et stævne. Det er supergodt for udviklingen.
Klubudvikling
DMgUs konsulent tager fortsat rundt og besøger klubberne og kan også benyttes til særlige udviklingsprojekter, hvortil der kræves ekstra ressourcer og sparring. Det kan være
sparring med kommune, etablering af nye faciliteter m.m. DMgU fortsætter med konsulentstøtten til klubudvikling både i form af rådgivning, men også kontant støtte til projekter,
der kan understøtte en positiv udvikling med fokus på flere medlemmer og flere aktiviteter,
der kan understøtte rekrutteringen.
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Bilag 9.

Politikkatalog:

BREDDE (År 2013-2015)
Baggrund 2012
Dansk Minigolf Union består i dag af 21 klubber, grafisk fordelt mellem Jylland (9),
Fyn (6) og Sjælland (6). Antallet af medlemmer er på 1401 med en aldersfordeling,
som er:
I aldersgruppen under 19 år er der 111 drenge og piger under 12 år og 145 unge mellem 12 – 18 år. I alt er der 70 piger under 19 år. Der er 9 klubber registreret med
mindst 3 medlemmer under 19 år.
I aldersgruppen over 24 år er der 387 medlemmer over 60 år eller ca. 45 % af medlemmerne. 15 klubber har mere end 15 medlemmer registreret.
Dansk Minigolf Unions fundament bygger på et begrænset antal klubber, hvoraf kun
2/3 (15) reelt har potentialet, til at skabe egen udvikling. Den geografiske placering af
klubberne giver begrænsede muligheder for at skabe samarbejde mellem klubberne.
Minigolfsporten er en ung helårssport for alle der har lyst til, at engagere sig med en
række foreninger, der kan tilbyde gode faciliteter.
DMgUs aktivitetsfordelinger efter alder, er fordelt med:
Børn og unge under 18 år
Voksne 18 – 45 år
Seniorer over 45 år
Formål
Bredde arbejdet i Dansk Minigolf har til formål, at understøtte foreningernes arbejde
med rådgivning, udviklingstilbud og aktiviteter der bidrager til den enkelte forenings
udvikling.
Breddearbejdet i Dansk Minigolf Union vil have fokus på:
•
•
•
•
•
•

Klubbesøg
Klubudvikling
Idrætslejre
Træf
Stævne- & turneringsaktiviteter
Børnemateriale

Mål mod år 2015
At fastholde de nuværende klubber og medlemmer har højeste prioritet og dette skal
ske ved en målrettet indsats, med tilbud af aktiviteter der styrke den enkelte klubs
tilbud til medlemmerne og samtidig gør det attraktivt, at være en del af klublivet i minigolfklubberne.
Udviklingen i antal af klubber og medlemmer har høj prioritet og skal ske i tæt samarbejde med lokalunioner og klubber.
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Konkrete mål 2013/
•
Afviklet et træf med unge som primær målgruppe 10 – 16 år
•
3/4 af klubberne har mindst 5 medlemmer under 19 år
•
Mindst 3 - 5 klubber (15 - 20 skoler) med i skoleprojekt
•
Afvikle 5 - 7 lokale skoleturneringer
•
Mindst 10 klubber arbejder målrettet med medlemsrekruttering
•
Mindst en ny klub pr. år
•
Afvikle mindst 3 – 5 klubkurser i minigolfteknik/materiel
Konkrete mål /2014
•
•
•
•
•
•
•

Afviklet et træf med unge som primær målgruppe 10 – 16 år
3/4 af klubberne har mindst 5 medlemmer under 19 år
Mindst 5 - 7 klubber (15 - 20 skoler) med i skoleprojekt
Afvikle 5 - 7 lokale skoleturneringer
Mindst 10 klubber arbejder målrettet med medlemsrekruttering
Mindst en ny klub pr. år
Afvikle mindst 3 – 5 klubkurser i minigolfteknik/materiel

Konkrete mål 2015
•
Mindst en ny klub pr. år
•
Mindst 30 foreninger
•
Mindst 2000 medlemmer
•
1 børne- og forældretræf årligt
•
1 seniortræf pr. klub i 2015
•
Mindst 2 - 5 klubber med strukturerede tilbud for 8-12årige
•
Mindst 2 – 5 klubber med struktureret tilbud til 14 – 18årige
•
Mindst 1 forbundsaktiviteter i hver, aldersklasser
•
Mindst 2 – 5 uddannede trænere/instruktører målrettet børne- og
unge arbejdet
Handlinger
År 2013
•
Opsøge potentielle nye klubber – ”sælge” DMgUs tilbud og et
medlemskab
•
Opsøge gl. minigolfbaner for opkøb til etablering af nye klubber
•
Konkret gennemfører mindst 15 klubbesøg
•
Understøtte igangværende klubbers deltagelse i skoleprojekt (klub- og
skoleprojekter)
•
Etablering af klubudviklingsaftaler i relevante klubber
•
Etablering af partnerskabsaftaler i relevante klubber
•
Etablering af idrætslejre i relevante klubber
•
Tilbyde klubkurser i minigolfteknik/Bane og materielkendskab
2014 – 2015
Inden udgangen af 2013 fastlægges ramme for handlinger i 2014 – 2015

Elite
Baggrund 2012
I Dansk Minigolf Union er elitebegrebet knyttet til kategorierne:
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•
•
•

Juniorer (både drenge & piger)
Herrer
Damer

Til varetagelse af landsholdsarbejdet m.v. med ovennævnte kategorier udnævner bestyrelsen ansvarlige for en eller flere af kategorierne. Disse benævnes landstrænere.
Typisk er der en landstræner for alle juniorerne og en fælles for både herrer og damer.
For at koordinere arbejdet omkring landsholdene er der nedsat et eliteudvalg, som
består af landstrænerne, en spillerrepræsentant og et medlem udpeget af bestyrelsen.
Økonomisk er midlerne til elitearbejdet splittet op i en juniordel og en fællesdel til herrer/damer.
Summen der stilles til rådighed for landsholdene bliver fastlagt sammen med budgettet. DMgU har gennem længere tid anvendt 35 % af 95 % af de forventede indtægter
på elitearbejdet.
Hver landstræner disponerer - inden for budgettets rammer og efter aftale med bestyrelsen – over de midler, der er til rådighed det pågældende år.
I samarbejde med bestyrelsen definerer landstrænerne hvorledes elitearbejdet skal
tilrettelægges, hvilke kriterier der skal opfyldes for at tilhøre eliten m.v..
Der findes ikke i dag en overordnet struktur, der tager hånd om at udvikle gode spillere til elitespillere og til potentielle landsholdsemner.
Formål
Dansk Minigolf Union skal sikre de økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige
rammer, der skal til for at gennemføre elitepolitikkens mål og de opstillede handlingsplaner. Der bør ske en prioritering af ressourcerne således, at de målrettes mod de discipliner hvor potentialet vurderes at være størst.
Dansk Minigolf Union vil arbejde for, at sikre talentudvikling og rekruttering til landsholdet gennem arbejdet i klubberne. Yderligere skal der arbejdes for, at et fagligt og
trænermæssigt miljø udvikles for, at sikre fremgang og udvikling.
Mål
•
•
•
•
•

DM holdturneringen skal eliteorienteres.(kvalifikation)
DM individuelt skal eliteorienteres. (Kvalifikation)
Uddanne trænere til elitær udvikling
Mindst, uddannelse af 1 træner i 5 klubber i 5 år
Deltage international ved NM, EM og VM

Handlinger
•
Oprettelse af eliteudvalg med beføjelser til beslutninger
•
Eliteudviklingsgruppe nedsættes (BE)
•
Afholdelse af instruktøruddannelse
Konkrete handlinger år 2013/2014
•
Afholdelse af kurser i elitetræning
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Konkrete handlinger år 2013/2014
•
Opdeling af DM-hold – elite for sig og bredde for sig
Konkrete handlinger år 2015
•
Inden udgangen af 2013 fastlægges ramme for handlinger i 2015

UDDANNELSE
Baggrund
I Dansk Minigolf Union er der ikke et udviklet uddannelsesprogram for de frivillige ledere og trænere i klubberne. Det betyder, at der ikke er en officiel strategi for spillerudvikling fra f.eks. bredde til elite eller ungdom til senior. For de frivillige i bestyrelser
og udvalg er der ingen konkrete uddannelses tilbud på ledelsesudvikling med det formål at styrke frivilligheden og den fortsatte rekruttering af ledere til minigolf klubberne.
Fastholdelse og rekruttering af ledere er en vigtigt prioritering for at styrke klubbernes
eksistens og udvikling.
Tilbuddet om uddannelse skal være relevant for organisationens udvikling, som helhed og for den enkelte klub i særdeleshed.
Formål
Dansk Minigolf Union skal tilbyde relevant uddannelse for trænere og ledere i organisationens klubber og lokalunioner.
De frivillige instruktører, trænere, ledere, og officials skal kunne kvalificere sig til at
varetage deres funktioner. Uddannelsen skal tage udgangspunkt i forbundets politikker / prioriteringer.
Mål mod år 2015
Der skal tilbydes et relevant kursustilbud der underbygger klubbernes og lokalunioners aktivitetsmæssige udvikling frem mod år 2015.
Konkrete mål år 2013/2014
•
Udvikling af instruktionskursus i turneringsledelse
•
Udvikling af dommer og regelkursus
•
Afvikle mindst 3 – 5 klubkurser i minigolfteknik/bane og materielkendskab
•
Planlægge og afvikle et lederkursus med fokus på økonomi og støtte (2 x i
2013)
Konkrete mål år 2015
•
Mindst 10 klubber deltager med frivillige på lederkursus
Konkrete handlinger år 2013/2014
•
Finde arbejdsgruppe til udvikling af instruktionskursus i
turneringsledelse
Konkrete handlinger år 2015
•
Inden udgangen af 2013 fastlægges ramme for handlinger i 2014 – 2015
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Bilag 10.

Dansk Minigolf Union
Budget
2013

2012

852.000
45.000

869.000
50.000

-125.000

-125.000

772.000

794.000

40.000

40.000

732.000

754.000

Indtægter
Tilskud Dansk Idræts Forbund
Licenser og kontingenter m.v.
Indtægtsregulerende omkostninger
Forventede indtægter i alt
Ønsket resultat af ordinær drift

(ca.) 5%

Resultat til fordeling

Fordeling
Eliteomkostninger
Herrer / Damer
Juniorer
NM-pulje

14,5%
14,5%
6,0%

106.140
106.140
43.920

Eliteomkostninger i alt

35,0%

256.200

Breddeomkostninger
Administrative omkostninger
Fordelt resultat i alt

109.330
109.330
45.240
256.200

263.900

45,0%

329.400

339.300

20,0%

146.400

150.800

100,0%

732.000

754.000
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