
Referat bestyrelsesmøde 11/11-2015 Odense

Fraværende: 
Anders Grønnegaard deltog kort i opstarten af mødet for at runde af med 

bestyrelsen.

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde Ingen kommentarer LM ok

2 WMF DMgU har modtaget en straf på 100€ for turneringer afholdt på ikke godkendte 

anlæg i 2014

LM ok

3 EMF Intet nyt MRS ok

4 DIF Der arbejdes fortsat på den nye økonomiske støttestruktur (afløser for 

fordelingsnøglen). MRS og KM deltager i dialogmøde den 2. december.

LM ok

5 Lokalunionerne intet nyt LM ok

6 Udviklingskonsulenten Der er offenliggjort et stillingsopslag med ansøgningsfris den 26. november med 

ansættelse pr. 1. februar 2016. Der er truffet aftaler omkring Sæby og den endelige 

etablering af banerne der. LM deltager i forberende møde omkring klubdannelse i 

Rudersdal i starten af december.

KJ i gang

7 Dommer og teknisk udvalg Der arbejdes på procedure for godkendelse af anlæg (WMF godkendelse). Der 

arbejdes på tilpasning af de danske regler omkring spillet så de bliver tilpasset WMF 

reglerne

KJ i gang

8 Turneringsudvalget Der arbejdes på ændringsforslag til holdturneringen - forslaget fremlægges til debat 

på klub/organisationsmødet den 28. november

LM i gang

9 Eliteudvalget Der er afholdt en række møder omkring det fremtidige landsholdsarbejde. De 

emner der er blevet fundet vil blive fremlagt på klub/organisationsmødet den 28. 

november

IN ok

10 Appeludvalget intet nyt Bestyrelsen i gang

11 Klubberne Aarhus Minigolf Klub har foretaget navneændring til Minigolf Klub Aarhus med 

forkortelsen MKA

Bestyrelsen ok

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

Sølling (MRS), Inger Neye (IN)
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12 Uddannelse MRS indstilles til at deltage i DIF's lederkursus. Det undersøges hvordan 

foreningerne kan nyde godt af DIF's foreningskurser. Foreningerne er velkomne til 

at spørge ind til deres muligheder. 

Best i gang

13 Medie Alle opfordres fortsat til at levere artikler (med billeder) til både minigolf.dk og 

Facebook

KM i gang

14 Udviklingsudvalget Se kommentarer under udviklingskonsulenten KJ ok

15 Klub/Organisationsmøde Mødet afholdes den 28. november Bestyrelsen i gang

16 Ekstraordinær 

Repræsentantskabsmød

e 5. september 2015

Det ekstraordinære repræsentatntskabsmøde den 5. september blev 

afholdt i god ro og orden. Det fremlagte regnskab blev vedtaget af 

forsamlingen

Bestyrelsen i gang

17 Politikkatalog Der arbejdes på en opdatering af vores politikkatalog. Forventes færdiggjort til 

fremlæggelse på rep. mødet 2016

Bestyrelsen startet

18 Frivillighedsstrategi Der arbejdes på en frivillighedsstrategi som fremlægges til debat på 

klub/organisationsmødet den 28. november

KM-MRS i gang

19 Repræsentantskabsmøde 

2016

Mødet afholdes den 27. februar 2016. Mødet afholdes formentligt i Fredericia. Bestyrelsen i gang

20 Eventuelt

Næste møde Aftales under/efter klub/organisationsmødet den 28. november
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