
Referat bestyrelsesmøde 15/1-2015 Lubker

Tilstede: Anders Grønnegaard (AG), Leif Meitilberg (LM), Inger Neye (IN), Michael Sølling (MRS)

Fraværende: Karsten Jørgensen (KJ), Kim Nyby (KN)

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 Intet nyt LM ok

5 Lokalunionerne Intet nyt LM ok

6 Udviklingskonsulente
n

Sæby: Lejre kommune, Sæby Minigolf og DMgU er langt inde i forhandlingerne 
omkring etablering af 18 hullers eternitanlæg. Vej og Park er gået aktivt ind i 
projektet og forbereder området til banerne. Projektet "gammel bane, ny 
klub" afventer stadigvæk behandling i DIF bestyrelsen. 1-2 Træner kursus i PTO 
har d.d. 10 tilmeldinger. Brøndby Strand overvejer at lægge baner til næste 
kursus. Grøndals centret: Lokalet der først var udpeget skla bruges til 
sportsdansere men til gengæld bliver minigolfbane placeringen endnu bedre - 
lige ved kioskområdet midt i centret. OMC, BMK er besøget og møde med AMK 
er aftalt til februar. Der indgås klubudviklingsprojekt med PTO, OMC, BSMK og 
RMK. Mulige nye klubber: Viborg starter lidt forfra da den flerstrengede 
forening er sprunget i målet, kommunen fortsætter dog arbejdet. Århus: Der 
arbejdes på at få etableret en klub i forbindelse med Århus Minigolf. Der 
afholdes den 29. januar møde med Herning Cricket og kommunen for at finde 
ud af om der kan opnås enighed omkring minigolf. 

KJ ok

7 Dommer og teknisk 
udvalg

Der afholdes dommerkursus den 1. marts i Grøndal centret - tilmelding til 
konsulent@minigolf.dk.

KJ ok

8 Turneringsudvalget Der er udsendt datoer og spillesteder for DM-Holdturneringen, DM-Eternit, EM-
Storbane og DM-MOS. Der afholdes BangolfArena den 1. marts i Grøndal 
centret - tilmelding til konsulent@minigolf.dk.

LM ok



9 Eliteudvalget Ungdomstræffet blev en stor succes med 10 deltagere i PTO's lokaler. Alle 
landsholdstroppene er godt i gang med træningen frem mod de Nordiske 
Mesterskaber.

LM ok

10 Appeludvalget Intet nyt Bestyrelsen i gang

11 Klubberne Minigolf Team Grøndal blev optaget i både DIF og DMgU i starten af december. Bestyrelsen

12 Uddannelse Intet nyt Best+AG i gang

13 minigolf.dk Der arbejdes på fornyelse i medieudvalget. LM i gang

14 Gammel bane - ny 
klub

Afventer behandling i DIF bestyrelse AG i gang

15 Nordiske 
Mesterskaber 2015

Anders Grønnegaard står for det organisatoriske i PTO. Alle landsholdstruppe 
har fri adgang til træning frem til de Nordiske Mesterskaber. Der skal 
fremsendes budget til Odense kommuen ang. tilskud til mesterskaberne.

MRS i gang

16 Børneattester Skal indhentes LM i gang

17 Udviklingsudvalget Se kommentarer under udviklingskonsulenten KJ i gang
20 Klubmøde Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved aflysningen. Der er intet blevet 

modtaget fra hverken klubber, udvalg eller andre og bestyrelsen havde heller 
ikke emner der berettigede til at holde fast i afholdesen af et klubmøde.

Bestyrelsen i gang

21 Repræsentantskabsm
øde

Afholdes den 21. februar 2015. Indbydelse er udsendt. Materiale klargøres til 
udsendelse senest den 11. februar

Bestyrelsen i gang

22 Bestyrelsesseminar Der afholdes bestyrelseskursus den 1. marts i Grøndal centret - tilmelding til 
konsulent@minigolf.dk.

AG i gang

23

24

25

26

27

28

29 Eventuelt

Næste møde Besluttes af den kommende bestyrelse efter repræsentantskabsmødet den 
21. februar


