
Referat bestyrelsesmøde 20/5-2015 Århus

Fraværende: Inger Neye (IN)

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde Ingen kommentarer LM ok

2 WMF Der er indkaldt til delegeretmøde den 16. august i Finland. LM og MRS 
deltager.

LM ok

3 EMF Intet nyt MRS ok

4 DIF MRS deltog ved DIF's årsmøde. Der blev vedtaget nyt politisk program. 
Rygterne vil vide at de nuværende fordelingsnøgler vil blive revideret over den 
næste tid. Vores kontakt i DIF's bestyrelse, Jonas Høg, er udtrådt af 
bestyrelsen da han igen er aktiv udøver. Det vides ikke hvem vi får som ny 
kontaktperson.

LM ok

5 Lokalunionerne Samarbejdsaftelen med FMgU omkring Vissenbjerg er ikke underskrevet da 
FMgU ikke kan garantere hjælpere. Aftalen holdes åben indtil FMgU ønsker at 
begynde arbejdet.

LM ok

6 Udviklingskonsulenten Randers er kommet godt igang med skolearrangement og arbejde med 
flyers/postkort. Putter Team Odense har gang i samarbejde med 
ungdomsskoler. Høng/Slagelse er i gang med planlægning af baneflyt. 
Silkeborg er med i det projekt der skal undersøge krav/muligheder i 
forbindelse med multisportshuset. Sæby er kommet i gang med planlægning af 
lægning af fliser og planlægning af dato for lægning af banerne. Fjordager 
arbejder fortsat på H.C.Andersen City Games og har etableret samarbejde 
med 3 skoler. Gammel bane, ny klub: Tune har ytret ønske om etablering af 
hegn omkring anlægget og umiddelbart er projektet strandet på dette, der 
arbejdes fortsat på sagen. Herning er fortsat varm på ideen og der arbejdes på 
at skaffe filt til projektet. Århus, der arbejdes på en stiftende 
generalforsamling i løbet af forsommeren. Erritsø, Viborg og Svendborg er 
interessante emner der arbejdes på. Arrild, der er aftalt møde med den nye 
kultur og fritidskonsulent i starten af juni sammen med Toftlund IF og 
Løgumkloster IF. 

KJ ok

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



7 Dommer og teknisk 
udvalg

Banerne i Brøndby Strand er blevet turnerings godkendt efter et flot arbejde 
fra klubbens side.

KJ ok

8 Turneringsudvalget Der er etableret ny snitliste på minigolf.dk der i første omgang vil indeholde 
resultater fra 2015. TU melder ud hvilke turneringer der er kan/skal 
registreres på listen.

LM ok

9 Eliteudvalget Landstrænere: Herre/dame, Jannick Skov. Ungdom, Morten Christiansen. 
Seniorer, Jan Vitten Rasmussen. Der arbejdes på at få udvalgt 3 nye 
spillerrepræsentanter. Eliteudvalget vil få til opgave at komme med en 
betænkning omkring det fremtidige landsholdsarbejde.

LM ok

10 Appeludvalget Intet nyt Bestyrelsen i gang

11 Klubberne Der er indkommet klager omkring nogle hændelser under DM-Hold i Ålborg. 
Bestyrelsen beklager på det kraftigste det skete og henstiller til alle 
foreninger at det indskærpes overfor alle deltagere at udvise hensynstagen til 
de øvrige deltagere og begrænse alkohol indtagelse. Da DMgU har lejet 
anlægget for 2 dage indføres der officiel træningstid fra lørdag morgen frem til 
lørdag kl. 20. Dette betyder at turneringsbestemmelserne er gældende fra 
lørdag morgen.

Bestyrelsen i gang

12 Uddannelse KM har været på introduktionskursus hos DIF. LM søger optagelse på DIF's 
lederakademi

Best+AG i gang

13 minigolf.dk Der vil bliver forespurgt om hvad vores besøgende egentlig bruger på 
hjemmesiden. Disse områder vil være de første som vil blive kigget på i 
forbindelse med videreudvikling af hjemmesiden.

LM i gang

14 Udviklingsudvalget Se kommentarer under udviklingskonsulenten KJ i gang

15

Fremtid

Der arbejdes fortsat på indhentelse af ideer fra alle. For en god ordens skyld 
skal det nævnes at disse ideer vil indgå i en ideepulje og der derfor ikke er 
nogen garanti for at de enkelte ideer bliver gennemført. Bestyrelsen startet

20 Eventuelt Igangsættelse af licenskort. Indhentelse af rabatter diverse steder som et 
samarbejde med DMgU. 

Næste møde Torsdag den 25/6 kl. 18:30 i Århus


