
Referat bestyrelsesmøde 12/6-2014 Odense

Tilstede: Karsten Jørgensen (KJ), Kim Nyby (KN), Anders Grønnegaard (AG), Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS)

Fraværende: Inger Neye (IN)

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde Ingen kommentarer LM ok

2 WMF Sportaccord har taget minigolf med i forbindelse med Beachgames - der arbejdes med at få indarbejdet 

dette i det internationale program

LM ok

3 EMF Der kommer et nyt oplæg til love og vedtægter til behandling ved mødet til EM. EMF arbejder på at få 

udarbejdet små instruktionsvideoer.

MRS ok

4 DIF AG og MRS har været til møde med DIF omkring fordelingstal uden anmærkninger. LM ok

5 Lokalunionerne FMgU har søgt om tilskud til indkøb af PC - 2500 bevilliget. FMgU har søgt om tilskud til udbygning af 

aftenturneringen - 5000 bevilliget, DMgU henstiller til at FMgU får indbygget en holdturnering i forbindelse 

med aftenturneringen. For alle lokalunioner gælder det at DMgU har et ønske om at der minimum er et 

deltagerantal på 25 samt at holdturneringen indeholde minimum 10 hold.

LM ok

6 Udviklingskonsulenten Der er godt gang i klubbesøgene og 15 klubber vil være besøgt inden sommerferien. De resterende klubber 

vil blive besøgt i efteråret. Der er godt med aktiviteter i klubberne men alle melder om mangel på unge 

medlemmer. Der arbejdes på udvikling af "1-2 træner" som er et forkursus til "Træner 1", der vil bliver 

udviklet en App som bliver tilgængelig på tværs af de mobile platforme, udarbejdelsen udføres i samarbejde 

med Ole Rasmussen, Putter Team Odense. Der arbejdes på at skabe en forening i Kerteminde, der afholdes 

4 introaftener for at få skabt grobund, der er ophængt plakater i lokalområdet med info og der er samtidigt 

udarbejdet en lille folder der udleveres. Der arbejdes på at få lavet en plakat der kan bruges generelt til 

minigolfarrangementer. Der arbejdes på at lave en folder med indhold om minigolf generelt samt lokal info 

fra den enkelte klub. Ag har et godt indtryk af samarbejdet i KUF, Helge som er daglig leder for AG er en 

åben og hjælpesom person, også de øvrige konsulenter biddrager positivt til hverdagen med erfaringer og 

udveksling af erfaringer.

KJ ok

7 Dommer og teknisk udvalg Intet nyt KJ ok

8 Turneringsudvalget BAMS er efterhånden kommet under kontrol, telefonerne vil kunne lånes gratis til turneringer hvor der 

betales stævneafgift, er turneringe uden stævneafgift vil telefonerne kunne leje for 500 kr. Der er udsendt 

indbydelse til DM Eternit hos Nord-Als Minigolf Klub. DM Storbane hos Putter Team Odense (filt) er under 

planlægning. Der vil blive udsendt info omkring DM MOS i denne måned (juni). 

LM ok

9 Eliteudvalget Ungdommen tilmeldt med 3 deltagere. Ingen info fra Bjarne Hansen ang. herre/dame. Seniorene tilmeldt 

med 7.

LM ok

10 Appeludvalget Gert Andreasens appel er under behandling i appeludvalget Bestyrelsen i gang

11 Klubberne Fjordager har søgt om tilskud til fliselægning. Dette kan ikke imødekommes. Derimod tilbydes Fjordager et 

rentefrit lån på 20.000 kr.

Bestyrelsen
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12 Uddannelse Der er blevet ønsket et kursus oprettet i brug af BangolfArena. Yderligere er der ønske om gennemførelse af 

et trænerkursus. Kurserne oprettes den 28. februar og 1. marts 2015. Der afholdes et "Træner 1" kursus i 

GMK til efteråret.

Bestyrelsen 

udviklings-

konsulent

i gang

13 minigolf.dk Der kommer lidt nyt fra enkelte. Der mangler ressourcer til forbedring af snitlisten, dette bliver 

opprioriteret over sommeren. Der søges fortsat ambassadører i klubberne.

KN i gang

14 Folder Godt begyndt med Minigolf. Vi skal have undersøgt hvor råmaterialet er for evt. mulig revision af tekst og 

billeder før evt. genoptryk

MRS i gang

15 Børneattester Der skal indhentes nye børneattester. KUF spørges om de kan løfte opgaven. LM i gang

16 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde Det har desværre vist sig at der ikke var tilstrækkeligt deltager ved det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde i Randers. Der indkaldes til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 

forbindelse med DM Storbane den 6. september i Odense

LM i gang

17 Nordiske Mesterskaber 2015 Arbejdsgruppen fra bestyrelsen side er MRS og KN. Putter Team Odense kontaktes for mødedato. 

Indbydelse udarbejdes så den kan udleveres i forbindelse med afvikling af Herre/dame EM. Der tages højde 

for at herre/dame rækkerne er åbne rækker uden aldersbegræsninger.

MRS, KN i gang

18 Bestyrelseskursus Bestyrelsen forventer at deltage i et kommende KUF kursus for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen afventer

19 Opkøb af anlæg Der opkøbes et 10 år gammelt 18 huls eternitanlæg til fremtidigt projekt. Bestyrelsen i gang

20

21

22

23

24

25 Eventuelt

Næste møde 7. august 2014 kl 18.00
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