
Referat bestyrelsesmøde 7/8-2014 Odense

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

Fraværende: 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 LM deltager i Delegates Conference den 16. august i NeuTraubling. MRS ok

4 DIF MRS deltager i DIF's ekstraordinære repræsentantskabsmøde der afvikles i forbindelse med det årlige 

Økonomimøde den 4. oktober. Det ekstraordinære møde er indkaldt med ændringer i matchfixing lovene.

LM ok

5 Lokalunionerne Intet nyt LM ok

6 Udviklingskonsulenten Intro forløbet i Kerteminde forløb ikke helt som håbet pga. for få deltagere. Erfaringen er at 

arrangementerne nok skal laves efter en tilmeldingsordning. Der arbejdes fortsat på en "standard" plakat 

der kan bruges til diverse DMgU arrangementer. Der er indledt et samarbejde med den svenske 

udviklingskonsulent, bestemt noget der er store forventninger til. Der arbejdes på at udarbejde en 

"håndbog" som skal indeholde links til alle DMgU's dokumenter omking love, vedtægter, 

træningsmuligheder, turneringsforslag og lignende. Der skal afholdes møde med kommunen i Arrild for at 

se om der fortsat er muligheder i dette område. Næste store opgave bliver "Gammel bane, ny klub", 

erfaringer fra de øvrige udviklingskonsulenter vil blive inddraget for at styrke konceptet. Der er lavet video 

og foto optagelser til "1-2 Træner". 

KJ ok

7 Dommer og teknisk udvalg Intet nyt KJ ok

8 Turneringsudvalget Der mangler indsendelse af resultater til WMF. Der etableres en arbejdsrutine så TU sender resultater til 

KUF som så står for indtastningen til snitlisten. Opgaven har høj prioritet

LM ok

9 Eliteudvalget Alf Jakobsen er blevet udnævnt til landstræner for Herre/dame holdet. Alf har foreløbigt sagt ja til at stå for 

holdene frem til Nordiske Mesterskaber i 2015. Der ændres således at hver spiller får udleveret 2 T-shirts og 

2 poloshirts til EM/VM. Der vil ikke kunne købes yderliger landsholdstøj fremover. Der er  modtaget 

ansøgning fra seniorkoordinatoren om øget tilskud til seniorene. Der arbejdes på en ny model for dette.

LM ok

10 Appeludvalget Gert Andreasens appel er fortsat under behandling i appeludvalget. Der har været foretaget udskiftning i 

udvalget idet at en af supplanterne er blevet indsat.

Bestyrelsen i gang

11 Klubberne Roslev har ønsket at få stillet Gert Andreasens minieternitbaner til rådighed i forbindelse med et Open by 

Night arrangement i Skive. DMgU betaler ½ til transport af banerne.

Bestyrelsen

12 Uddannelse Intet nyt Bestyrelsen 

udviklings-

konsulent

i gang

13 minigolf.dk Der er blevet gjort opmærksom på at skrifttypen på de underliggende sider er for småt - der ses på om 

dette kan tilrettes. Datoer for EMF og WMF arrangementer mangler i kalenderen.

KN i gang
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14 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde Der er indkaldt til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i forbindelse med DM Storbane den 6. 

september kl. 10 i Odense

MRS i gang

15 Nordiske Mesterskaber 2015 Der har været afholdt møde mellem PTO og MRS. De grundlæggende retningslinjer er aftalt. Odense 

kommune er forespurgt om de vil stå for en åbningsreception. SAS Radison er blevet valgt til hotel og 

afslutningsarrangement. Indbydelse vil blive afleveret til de deltagende lande i forbindelse med EMF 

conferencen i NeuTraubling.

MRS, KN i gang

16 Børneattester Skal indhentes LM i gang

17 Udviklingsudvalget Mentor ordningen vil blive revideret så det fremadrettet vil blive enkelte projekter i stedet. KJ i gang

18 Seniortræf Der arbejdes på et seniortræf i 2015 KJ i gang

19 Organisationsmøde Organisationsmødet vil blive afholdt i weekenden den 15. - 16. november AG i gang

20 Klubmøde Foreløbig dato er den 4. januar 2015 Bestyrelsen i gang

21 Repræsentantskabsmøde Afholdes den 21. februar 2015 Bestyrelsen i gang

22 Bestyrelsesseminar Der arbejdes på at udvikle et bestyrelsesseminar til den 22. februar 2015. Seminaret forventes at indeholde 

info om ansøgninger til kommuner, foreningsjura, værktøjer til foreningsopgaver og lignende. Øvrige emner 

til seminaret modtages gerne.

AG i gang

23 Holdturnering Der udarbejdes et spørgeark til indsamling af erfaringer fra DM-Hold. Arket udsendes til klubberne og bedes 

afleveret i forbindelse med DM Storbane

IN i gang

24

25 Eventuelt

Næste møde 2. oktober 2014 kl 18.00
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