
  
  

Referat: Bestyrelsesmøde  
 

  

Dato:  3. maj 2018, kl. 20.00   

Sted:  Skype  

Deltagere:  
Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Heino Nielsen (HN), Jan 

Hansen (JH), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS) og Louise Lindberg Poulsen (LP) 

Afbud:   Ole Ipsen (OI) 

 

1. Godkendelse af dagsorden   

Handling:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
 

Dagsordenen blev godkendt. LP er referent. 

 

2. Regionale informationsmøder 

Baggrund: Der skal afholdes regionale informationsmøder om strategien. 

Handling: Møderne planlægges 

 

Følgende møder afholdes: 

 
 

 
LP kontakter de lokale klubber, med henblik på at afholde møderne i klub-lokaler- 
 
Lp udarbejder invitation, spisesedler og oplæg og sender til TF. Oplæg godkendes af bestyrelsen over mail 
den 23. maj.  Herefter koordinerer grupperne præsentationen osv.. 
TF godkender invitation som sendes hurtigst muligt. Invitionen sendes til klubber via nyhedsbrev og google-
gruppe. Tilmelding til konsulent@minigolf.dk.  
 
Der serveres en sandwich og vand og kaffe/the og kage. Det sørger LP for. 
 
Landshold 
Baggrund: Der er behov for retningslinjer for landsholdsarbejdet. 
Handling: Der fastsættes retningslinjer. 

Lokation Deltagere Mulige datoer 

Nordjylland MBS, MRS, TF og LP Mandag den 28. maj kl. 19.00 

Syd-Jylland TF, JH, MRS og LP Torsdag den 21. juni kl. 19.00 

Fyn MBS, LM, HN og LP Mandag den 11. juni kl. 19.00 

Sjælland og Bornholm JH, LM, HN og LP Tirsdag den 12. juni kl. 19.00 



 
Følgende retningslinjer for landsholdsarbejdet er vedtaget: 
 
1: Pt. giver det mest mening med kun én landstræner – det skal skabe en rød tråd gennem de 

forskellige landshold – Der udtages fremadrettet en stor bruttotrup. 
 
2: Mulighederne for et rejsekontor skal undersøges. Et sådant vil have til opgave at løse 

opgaver i forbindelse med at bestille overnatning, transport. Dette vil frigøre landstrænerens 
ressourcer til det sportslige. HN taler med mulige emner til rejsekontoret. 

 
3: Der mangler fortsat en landstræner. Mulige emner søges. Landstræneren skal deltage ved 

VM/EM/NM 
 
4: Grundet den fremtidige økonomi, fastsættes en egenbetaling på minimum 2000,- til alle 

arrangementer. (VM/EM) for herrer/damer og 800,- for juniorer. 
 
5: Al økonomi indgår i en pulje. Der afsættes 15.000,- årligt til Nordiske Mesterskaber. Det 

beløb vil blive revurderet fra mesterskab til mesterskab, og der vil være reduceret 
egenbetaling. 

 
6: Eliteudvalget består fremadrettet af: 
 1 juniorkoordinator 
 1 seniorkoordinator 
 Landstræner herrer/damer 
 1 bestyrelsesmedlem fra DMgU’s bestyrelse 
 1 spillerrepræsentant fra herrer/damer 
 1 deltager fra rejsekontoret 
 Eliteudvalget nu: 
 Juniorkoordinator: Karsten Nørskov 
 Seniorkoordinator: Jan Vitten 
 Landstræner:  Vakant 
 Rejsekoordinator: Vakant 

Tim Danielsen der var spillerrepræsentant for juniorer er udtrådt af udvalget og Peder 
Jakobsen der tidligere var spillerrepræsentant for seniorer er udtrådt af udvalget efter den 
nye struktur. 

 
 
 
 


