
Referat minibestyrelsesmøde 18/6-2012 Odense
Tilstede: Leif Meitilberg(LM), Karsten Jørgensen (KJ), Michael R. Sølling(MRS), Inger Neye(IN), Jan Nielsen(JN)
Fraværende: Jonas Rasmussen(JR)

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde ref. Fra 15/3 og 23/5 gennemgået LM OK

2 WMF intet nyt LM/MRS OK

3 EMF afventer materiale til Delegates Conference MRS OK

4 DIF LM tager til møde med de "11 små" den 26/6 for at afsøge muligheder for at skabe et samarbejde med DIF LM OK

5 Lokalunionerne Ansøgning om øgede midler til lokalunioner fra SMgU og JMgU - forslaget godkendt som indsendt (se bilag 

1) med virkning fra 2013 og for en periode af 3 år, herefter ordningen evalueres. Ordningen betinges af årlig 

redegørelse for brug af midler samt indesendelse af revideret regnskab. || Ansøgning fra SMgU og JMgU til 

kørselstilskud i forbindelse med etablering af Unionskamp. forslaget godkendt (se bilag 2) dog betinget af at 

FMgU involveres. Transport udgifter dækkes i henhold til kørselstakst og broafgift.

LM OK

6 Landshold Ole Hansen er udnævnt til assistenttræner for ungdom. Anders Grønnegaard godkendes til DIF's 

trænerkursus 1. Windbreakers og boldtasker er bestilt.

IN OK

7 minigolf.dk Der arbejdes fortsat på at udvikle siden. LM OK

8 Dommerliste på hjemmesiden Dommerliste lægges på hjemmesiden JR OK

9 DM E Kontrakt mellem Gladsaxe kommune, GMK og DMgU modtaget i underskreven form. Banner og flag 
leveres onsdag den 20/6

OK

10 Ændring af udvalgsnavn Udvalgsnavnet "Breddeudvalg" udskiftes med navnet "Udviklingsudvalg" KJ OK

11 DM MOS DM MOS afvikles lørdag den 15. september i Kerteminde med start kl. 10:00. KJ OK

12 Takstliste Der udarbejdes en liste indeholdende alle definerede takster indenfor DMgU MRS i gang

13 Officiel træningstid Dommer og Teknisk udvalg udarbejder en definition. KJ i gang

14 Tilskud ved medlemstilgang i klubberne Fremgangstilskudet bliver taget op til revidering. MRS i gang

15 Udviklingsarbejdet Opgave liste er udarbejdet (eksisterende/potientielle) som der løbende arbejdes på. || Fjordager IF 

(Odense) har valgt at etablere minigolf som foreningsgren. DMgU afventer at modtage ansøgning om 

optagelse. DMgU's bestyrelse har købt et brugt 18 huls eternit anlæg til 12.000 som Fjordager IF efter 3 år 

vil overtage (i følge kontrakt). Fjordager IF og DMgU indgår udviklingskontrakt for at styrke det fremtidige 

foreningsarbejde. || Sæby-Gærshøj Svømme og idrætsforening er en potientiel medlemsforening. Der 

arbejdet på at skabe en udviklingsmulighed i forbindelse med deres eksisterende MOS baner. || Høng har 

fået afslag på dræning af det tildelte område. Der arbejdes nu på en mindre løsning for at komme i gang. || 

Aarhus Minigolf (Bruuns galleri) har modtaget materiale omkring aktivitetsmuligheder. Der følges op. || 

Amager Strand er kørende med instruktører. Der er rigtigt stort potientiale for etablering af en klub.

JN i gang
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Forslag til ændret tilskuds ordning til lokalunionerne. 

 

På vegne af JMgU og SMgU foreslår jeg DMgU’s bestyrelse, at tilskudsordningen til lokalunionerne ændres 

således, at: 

� Der gives et grundtilskud på 1000,00 kr 

� Der gives et aktivitetstilskud på 1000,00 kr for de første 3 klubber 

� Der gives et aktivitetstilskud på 500,00 kr for de efterfølgende klubber 

 

Begrundelsen for forslaget er: 

� Lokalunionerne bør have et ensartet grundtilskud + et aktivitetstilskud, der giver et vist råderum. 

Som det er nu, har de små lokalunioner absolut intet råderum 

� Tilskuddet til lokalunionerne har ikke været ændret, siden det blev indført i 2004 

� Det nuværende tilskud giver ikke råderum til regional aktivitetsudsvikling 

� Det nuværende tilskud giver ikke mulighed for ret mange aktiviteter til udbredelse af kendskab til 

minigolfsporten. 

 

SMgU og JMgU imødeser en positiv behandling af DMgU’s bestyrelsen. 

 

Der er ikke søgt på vegne af FMgU, da FMgU efter vores opfattelse er ikke-eksisterende eller i det mindste 

ikke interesseret i samarbejde og udvikling og fremfor alt ikke vil udføre en aktiv indsats.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ib Jørgensen Karsten Jørgensen 

Formand Formand 

SMgU JMgU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tilskud til unionskamp. 

 

JMgU og SMgU ansøger hermed om 1000 – 1500 kr til afvikling af unionskamp. 

 

JMgU har gennem de seneste 3 år arbejdet på at afvikle unionskampe mellem de 3 lokalunioner. Hidtil er 

det ikke blevet til noget grundet total tavshed fra FMgU på alle henvendelser både via mail, telefon og 

personlig henvendelse til FMgU’s formand. 

 

Nu er JMgU og SMgU enige om at afvikle en unionsmatch i 2012 med henblik på at gøre det til en 

tilbagevendende begivenhed. 

 

De endelige detaljer er ikke aftalt endnu, men afventer DMgU’s bestyrelses svar på vores ansøgning. Det 

eneste, der ligger fast, er, at der bliver tale om breddespillere, da lokalunionerne er at betragte som 

breddeorganisationer jfr bestyrelsens udmelding og at det formentlig bliver på neutralt område d v s Fyn 

eller nystartet klub med MOS-anlæg. 

 

Pengene vil alene blive brugt som rejsetilskud. Der aflægges naturligvis regnskab for pengene. 

 

Hinnerup den 10.06.2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Ib Jørgensen Karsten Jørgensen 

Formand Formand 

SMgU JMgU 

 

 

 


