
Referat bestyrelsesmøde 26/3-2015 Odense
Tilstede: Anders Grønnegaard (AG), Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Kristina Matthies (KM)
Fraværende: Inger Neye (IN), Michael Sølling (MRS)

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde Ingen kommentarer LM ok

2 WMF Intet nyt LM ok

3 EMF Intet nyt MRS ok

4 DIF Udviklingsprojektet "Gammel bane - ny klub" er blevet godkendt i DIF's bestyrelse. 

DIF har derved bevilliget 500.000 kr over de næste 4 år mod at DMgU selv bidrager 

med 1.500.00 kr. Ydermere betyder projektet at DMgU er sikret en 

udviklingskonsulent i samme periode.

LM ok

5 Lokalunionerne FMgU har ansøgt om 5.000 kr til støtte ved fliselægning i Fjordager og Vissenbjerg. 

Beløbet bevilliges under forudsætning af der indgås samarbejdsaftale mellem 

DMgU og FMgU. FMgU's ansøgning om 2.000 kr til drift af aftenturnering afvises 

med henvisning til at det netop er dette grundtilskudet skal bruges til.

LM ok

6 Udviklingskonsulenten Der er etableret et "håndværker rådgivnings udvalg" som støtter 

udviklingskonsulenten i arbejdet med klubberne. H.C Andersen Citygames, der er 

udsendt indbydelser til alle landets klubber samt et par af de sydsvenske klubber - 

arrangementet afholdes i Fjordager. Der er startet skoleprojekt med 6 skoler i 

Odense området med udgangspunkt i Fjordager. "Gammel bane - ny klub", Første 

projekt der holdes fokus på er Tune IF. Der arbejdes på at få etableret Århus 

Minigolf Klub, de kommende vedtægter fremsendes til bestyrelsen for 

kommentering. 

KJ ok

7 Dommer og teknisk udvalg Dommerlisten er opdateret på minigolf.dk. Planlægning af dommere ved årets 

turneringer er i gang.

KJ ok

8 Turneringsudvalget Der er udsendt liste over årets stormesterturneringer. LM ok

9 Eliteudvalget Eliteudvalget får til opgave at udarbejde en ny strategi omkring landsholdsarbejdet 

i DMgU. Strategien skal indeholde alle landshold og sikre et bredere fundament 

fremadrettet.

LM ok



10 Appeludvalget Intet nyt Bestyrelsen i gang

11 Klubberne Intet nyt Bestyrelsen

12 Uddannelse AG er i øjeblikket ved at tage et projektleder kursus for at styrke ham til de 

kommende projekter. 

Best+AG i gang

13 minigolf.dk Nyhedsstrømmen er steget på minigolf.dk LM i gang

14 Nordiske Mesterskaber 

2015

Planlægningen går godt. Tilmeldingerne er kommet ind, åbningen er på plads, 

spilstart er på plads med besøg af Jane Jegind By og kultur rådmand i Odense, 

Præmieoverrækkelse på anlægget er på plads, Afslutningsfesten er på plads. 

Medaljerne er ankommet og pokalerne sendes i morgen.

KM i gang

15 Udviklingsudvalget Se kommentarer under udviklingskonsulenten KJ i gang

16 Repræsentantskabsmøde Referatet fra årets repræsentatntskabsmøde ligger på minigolf.dk. Tillykke med 

valget til de nye medlemmer af bestyrelsen og udvalgene

Bestyrelsen ok

17 DIF Kongressen Rigtig gode erfaringer med deltagelsen, specielt viden om at der er andre som "os" 

som kan bidrage med erfaringer på områder som også vi har udfordringer på. 

Netværket af kontaktpersoner er blevet udvidet og mange har opdaget at minigolf 

findes som idrætsgren.

KM+AG ok

20 Fremtid Der udsendes mail til alle klubber og lokal unioner med ønske om tilbagemelding 

på deres ønsker/håb om fremtiden. Alle bestyrelsesmedlemmer i DMgU's 

bestyrelse skal udarbejde liste over mulige emner til egne/andres opgaver i 

fremtiden til næste møde.

Bestyrelsen startet
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27 Eventuelt

Næste møde den 20. maj kl 18:30 i århus


