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Referat: Bestyrelsesmøde 

 

Dato: 30. maj 2017, kl. 18.00  

Sted: Stadionvej 50D, Odense 

Deltagere: Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Heino Nielsen (HN), 

Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), Jan Hansen (JH) og Louise Lindberg Poulsen (LP) 

Referent: Louise Lindberg Poulsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent. 

 

”Turneringsbestemmelser for DM Eternit og Storbane” tilføjes som nyt punkt 10. Herefter blev dagsordenen 

godkendt. 

 

2. Strategiaftale 

Baggrund: Bestyrelsen skal indstille strategiaftale til DIFs bestyrelse den 31/5-2017. Arbejdsgrupperne 

har arbejdet med formulering af henholdsvis spor 1 og 2. Efterfølgende har LM, MRS og LP 

færdigbearbejdet materialet. 

Handling: Bestyrelsen godkender den endelige strategiaftale 

 

Der blev foretaget enkelte rettelser til indstillingen. Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen, og 

strategiaftalen indstilles  til DIFs bestyrelse den 31. maj 2017. 

TF og LLP udarbejder oplæg til, hvordan unionens målsætninger for de næste 4 år kan formidles vha. film. 

 

3. Orientering om appeludvalgets afgørelse af indkommen anke 

Baggrund: Der er indkommet en anke til appeludvalget. 

Handling: Bestyrelsen orienteres om appeludvalgets afgørelse 

 

Bestyrelsen blev orienteret om at appeludvalget har behandlet en sag. 

 

4: Ansøgning om projektstøtte fra Fyns Minigolf Union 

Baggrund: Fyns Minigolf Union har ansøgt om midler til projektstøtte 

Handling: Bestyrelsen behandler ansøgningen 

 

Det bemærkes, at projektet falder udenfor det som bestyrelsen normalt bevilger støtte til. På trods af dette, 

har bestyrelsen valgt at bevilge Fyns Minigolf Union den ansøgte støtte 6200 kr.. 

 

5: Ansøgning om projektstøtte fra Fyns Minigolf Union 
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Baggrund: Fyns Minigolf Union har ansøgt om midler til projektstøtte 

Handling: Bestyrelsen behandler ansøgningen 

 

Bestyrelsen bevilger den ansøgte støtte 2000 kr. til Fyns Minigolf Union med det formål at understøtte lokal 

klubetablering i forbindelse med Fyns MOS. Udviklingskonsulenten vil tage kontakt til lokalunionen og bistå 

dem i projektet. 

 

6: Ansøgning om projektstøtte fra Minigolfklub Putter Team Odense 

Baggrund: Minigolfklub Putter Team Odense har ansøgt om midler til projektstøtte 

Handling: Bestyrelsen behandler ansøgningen 

 

Bestyrelsen bevilger 3500 kr. ud af den ansøgte støtte 6.937 kr. til Putter Team Odense. Bestyrelsen 

bemærker, at projektets målsætninger er meget høje, og vil betragte det som en succes, hvis klubben får 5-

10 nye ungdomsmedlemmer. 

 

7: Ansøgning om projektstøtte fra Minigolfklub Putter Team Odense 

Baggrund: Minigolfklub Putter Team Odense har ansøgt om midler til projektstøtte 

Handling: Bestyrelsen behandler ansøgningen 

 

Bestyrelsen afviser ansøgningen, da der ikke bevilges tilskud til vedligeholdelse af anlæg. Klubben opfordres 

til at søge kommunal støtte til projektet. 

 

8. Medlemstal 2016 

Baggrund: Dansk Minigolf Unions medlemstal for 2016 er offentliggjort 

Handling: LP orienterer bestyrelsen om Dansk Minigolf Unions medlemstal 

 

LP orienterede bestyrelsen om medlemstal for 2016. Medlemstallet for 2016 er 1857 medlemmer. 

 

9. Promoveringsfilm 

Baggrund: Dansk Minigolf Union har i foråret 2017 lanceret en promoveringsfilm på Facebook. Det har 

skabt stor opmærksomhed. Det foreslås at der produceres to lignende film, så der er 

mulighed for at kommunikere til flere målgrupper. 

Handling: Bestyrelsen beslutter om forslaget skal effektueres.  

 

Der produceres 1 rekrutteringsfilm mere til målgruppen voksne motionister. LLP igangsætter filmen, og 

holder medieudvalget løbende orienteret. 

 

10. Turneringsbestemmelser for DM Eternit og Storbane 

Ifølge referatet fra repræsentantskabsmødet er turneringsbestemmelserne ikke blevet tilrettet korrekt. 

Derfor vil bestyrelsen foretage en redaktionel ændring heraf i overensstemmelse med referat fra 

repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vil i samarbejde med TU foretage en mindre rettelse af den sidst 

udsendte invitation til DM Eternit vedrørende tilføjelse af Herrer B-kategori. 

11. Siden sidst / orientering: a. WMF 
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  Der afholdes delegeret-konference 17. september 2017. LM og MRS deltager.  

  b. EMF 

  Intet 

  c. DIF 

  LM og MRS har deltaget i årsmøde. 

  Frans Hammer, DMgUs kontaktperson i DIFs bestyrelse, åbner DM Eternit.  

d. KUF 

Intet 

e. Lokalunionerne 

Der bliver spillet lokale turneringer, og er god aktivitet. 

LLP sørger for at opdatere lokalunionernes kontaktoplysninger på 

hjemmesiden. 

f. Klubberne 

Det er dejligt, at så mange klubber melder om at banerne er klargjort og at der 

er god aktivitet. 

OMC er ved at renovere betonanlægget. 

Fremadrettet ønsker bestyrelsen at indhente og ajourføre bestyrelseslister på 

alle klubber. MRS indhenter bestyrelseslister for klubber på Sjælland. TF 

indhenter bestyrelseslister for klubber i Jylland. HN indhenter bestyrelseslister 

for klubber på Fyn. LLP indhenter bestyrelseslister for klubber på Bornholm. 

Østerlars Minigolf Klub har første træningsaften den 31. maj 2017. 

  g. Dommer- og tekniskudvalg 

  Betonbanerne hos OMC skal synes snarest. 

  h. Turneringsudvalg 

Snitlisten er så vidt muligt opdateret. Der er lidt udfordringer i forhold til 

indtastning af udenlandske turneringer. 

Der er etableret god kommunikation i TU. 

DM Mos er planlagt til den 17. september. Det er imidlertid ikke muligt, idet 

det falder sammen med VM for herrer/damer. TU bedes finde en alternativ 

dato. 

  i. Eliteudvalg 

  Tilmeldinger af landshold til internationale mesterskaber er foretaget. 

  j. Appeludvalg 

  Der henvises til punkt 3. 

k. Medieudvalg 

Der er lanceret en rekrutteringsfilm, som har haft stor succes på Facebook. Alle 

klubber opfordres til at bruge filmen, som også findes på unionens Youtube-

kanal: https://www.youtube.com/watch?v=9ZoiFGBTQpU&t=22s og 

hjemmeside: http://minigolf.dk/vil-du-spille-minigolf 

l. Uddannelse 

Der er afholdt 1-2 Træner på Bornholm. 

Der afholdes KLUB-kompetencer søndag den 8. oktober 2017. 

Hele bestyrelsen plus suppleanter tilmelder sig kurset KLUB-kompetencer i 

Vest-Danmark. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZoiFGBTQpU&t=22s
http://minigolf.dk/vil-du-spille-minigolf


 
 

4 
 

m. Udvikling og bredde 

Arbejdet med udviklingsprojektet ”Gammel bane – Ny klub” skrider godt frem. 

Der afholdes styregruppemøde ultimo juni 

 

12. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. august 2017 kl. 18.00. 

 


