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Dagsorden: Bestyrelsesmøde 

 

Dato: 10. januar 2018, kl. 18.00  

Sted: hjemme hos Heino, Odense 

Deltagere: Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Heino Nielsen (HN), 
Mikkel Brandstrup Sartor (MBS) og Jan Hansen (JH)   

Afbud:  Louise Lindberg Poulsen (LP) (orlov) 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent. 
  
2. Klargøring til rep. Mødet 2018  
Baggrund: Afklaring af opgaver før rep. Mødet  
Handling: - Der stilles forslag om flytning af Repræsentantskabsmødet til slutningen af marts grundet 

gratis revision via DIF 
- Appeludvalget: Den ene af de medlemmer har valgt at trække sig. Det betyder dog ikke 
noget da der er 5 valgte medlemmer og der i følge lovene blot skal være 3 
- Reklame på spille tøj: Tilretning af spillereglerne så de følger VMF. Ny regler tillader 
individuelle reklamer på op til 60 cm2 
- Etablering af “Dansk Minigolf Unions Hall of Fame”, accept søges fra Repræsentantskabet. 
Første sammensætning af udvalg forslås foretaget af bestyrelsen. Regler for udvalgets 
arbejde sammensætter af udvalget selv med fremlæggelse til vedtagelse ved 
repræsentantskabet 2019 
- Idrættens Kompetance Center (IKC) tilbyder gratis regnskabstjeneste og revision for alle 
forbund med mindre end 2000 medlemmer. DMgU’s bestyrelse har besluttet at flytte 
regnskabet til IKC. Brug af tilbuddet om revision kræver godkendelse på Repræsentantskabet 
- Politikkataloget skal tilpasses de nye strategier 
- Tidsfrister i forbindelse med ankesager præciseres 
- Strategisporene fremlægges til Repræsentantskabet 

3. Idrættens Kompetence Center 
Handling:  DIF har valgt MRS ind i bestyrelsen for Idrættens Kompetance Center 

  
4. Nordiske Mesterskaber 2018 
Handling:  Der er sendt udtagelser ud til seniorer og ungdom. For herre/dame er der udsendt til en 

bruttotrup. 
 Der planlægges landsholdssamling i Asarum, Sverige i weekenden 3. - 4. februar 
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5. Siden sidst / orientering: a. WMF 
  b. EMF 
  c. DIF 

d. KUF 
 Nedlægges snarest og erstattes af Idrættens Kompetance Center 

e. Lokalunionerne 
JMgU har søgt om midler til et Seniortræf 
Der bevilliges 20.000 kr såfremt arrangementet afholdes (max 500 kr. pr. 
deltager). 
Samtidigt præciseres det er der fremadrettet skal gå minimum 4 år mellem 
Seniortræf. Ved seniortræf vil der fremadrettet kunne opnås samme 
tilskudsstørrelse 
f. Klubberne 

  g. Dommer- og tekniskudvalg 
h. Turneringsudvalg 

  i. Eliteudvalg 
 - Der søges landstrænere til både herre/damer og til seniorer 
Alle interesserede er meget velkomne til at kontakte LM på e-mail 
formand@minigolf.dk 
j. Appeludvalg 
k. Medieudvalg 
l. Uddannelse 
m. Udvikling og bredde 

6. Eventuelt 
 
Næste bestyrelsesmøde den 6. februar 2018.  


