Dagsorden: Bestyrelsesmøde
Dato:

2. oktober 2019, kl. 18.00

Sted:

Stadionvej 50D, Odense

Deltagere:

Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Mikkel Brandstrup Sartor
(MBS), Ole Ipsen (OI), Jan Hansen (JH) og Marianne Pedersen (MP)

Afbud:

Heino Nielsen (HN)

Gæster:

1. Godkendelse af dagsorden
Handling:
Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.
Dagsorden er godkendt og MP tager referat.

2. Kontaktpersoner og lokale møder opfølgning
Baggrund:
Vi ønsker tættere kontakt med lokalunionerne og vi ønsker at afholde lokale møder jf. sidste
års erfaring. Der er afholdt et møde og flere på vej. Hvilke erfaringer har vi gjort os?
Handling:
Der har været afholdt møde på Sjælland, hvor Torben var afsted. Her blev det erfaret at det
kunne have været en fordel med en generel introduktion af unionen, da der var rigtig mange
nye medlemmer og primært deltagere fra to af de helt nye klubber. Dette tages med til
møderne fremadrettet, og der laves en standardpræsentation af DMgUs opbygning, som kan
hives frem på lokale møder – TF og MP arbejder videre med denne.
Vi ønsker at skabe yderligere synlighed, og et bud herpå er gennem personlige unions- og
klubkort – denne mulighed ser MRS nærmere på.

3. Arbejdet med spor 2 – organisationsmøde den 2. november
Baggrund:
Der afholdes organisationsmøde den 2. november i Odense. Der fastlægges en dagsorden
herfor.
Handling:
Dagsordenen er blevet fastlagt og fremsendes til medlemmer.

4. Facebook kursus til vores klubber
Baggrund:
Flere klubber har efterspurgt idéer og rådgivning til brug af deres facebooksider, for at skabe
mest muligt opmærksomhed og larm i nærmiljøet. Er dette noget vi skal gå ind i? Marianne
har tidligere haft kontakt til Jakob Tolborg, der har specialiseret sig i, at afholde kurser
omkring brugen af sociale medier for foreninger i rekrutteringsøjemed, og kunne derfor
været et godt bud herpå.

Handling:

Vi vil gerne se nærmere på det. MP kontakter Jakob og hører, hvad det vil koste at få ham ud
til et kort oplæg omkring brugen af sociale medier i forbindelse med
repræsentantskabsmøde.

5. Opfølgning på træningsmaterialet udarbejdet af Ole Rasmussen
Baggrund:
Ole Rasmussen har udarbejdet et meget flot træningsmateriale, som vi følger op på. Hvordan
kan vi implementere det til brug i DMgU på bedste vis?
Handling:
HN og MRS følger op på dette og præsenterer det på næste møde.

6. Nyt fra konsulenten
Baggrund:
Bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet hos konsulenten.
Handling:
Jf. CFR, så er der i år stiftet ikke mindre end fire nye klubber – Galten-Skovby (oktober 2018),
Øster Lindet, Kolding og Kerteminde. Vi byder dem alle et varmt velkommen og glæder os til
at møde dem ude på banerne.
Der er rigtig fint gang i vækstforløbene rundt omkring. Putter Team fortsætter nogle af deres
tiltag hen over vinteren, og vil tage minigolfens dag op igen næste år. Silkeborg har fået lavet
en aftale med Ældresagen, der kommer og spiller hele vinteren. Generelt synes Ældresagen
at virke til at have en god interesse for os på landsplan, da flere klubber efterhånden lykkes
med at etablere samarbejder.
LM og MP har haft et rigtig godt og givende møde med CityGolf (Sverige), hvor det er blevet
besluttet at indgå et samarbejde, ligesom CityGolf har vist interesse for at sponsorere
DMgUs DM MOS.
MP har modtaget henvendelse fra Børnehjælpsdagen ift. julelotteri, og de er henvist til
kontakt med vores klubber.
MP deltager i ”Speeddating med idrætskommuner” igen i år – i år med endnu flere
kommuner. Materialet er netop modtaget i dag.

7. Siden sidst / orientering:
a. WMF
Delegerede møde – de laver medieposten om til en udpeget post i stedet for en valgt post.
Ingen indvendinger hertil fra Danmark.
I forbindelse med VM er der indført en ny kategori, der bliver spillet om lørdagen – mix. Det
betyder en dag ”fri” for det danske hold, da vi kun stiller med herrer.
b. EMF
Ingen bemærkninger
c. DIF
Budgetmøde i weekenden – Michael og Leif deltager.

d. Idrættens Kompetencecenter
Vi skal lave mail og adgangskode til hjemmeside, så de kan overtage dette.
e. Lokalunionerne
Det var uacceptabelt, at der blev afviklet lokalunionsturnering i samme weekend som DM MOS.
f. Klubberne
Jyllinge har vundet prisen som årets forening i Roskilde Kommune – stort tillykke hermed.
Gladsaxe har holdt ekstraordinær generalforsamling og har valgt ny bestyrelse, Robert Baldorf
(formand), Johnny Jørgensen, Jørgen Simsby, Jonas Rasmussen og René Jacobsen.
Vi har, som tidligere nævnt i referatet, fået fire nye klubber i år (målt i CFR).
g. Dommer- og tekniskudvalg
Ingen bemærkninger
h. Turneringsudvalg
Bestyrelsen opfordrer udvalget til at komme med et oplæg til fremtidig turnering, der
forelægges bestyrelsen 27. november 2019. Derudover opfordres de til at komme med datoer
for turneringen til samme dag.
Der bliver fortsat arbejdet på DM Inde – TF er tovholder.
Øresundsturneringen har inkluderet Brøndby Strand i deres set-up, da de ønsker at få flere
danskere med – der gives derfor også dobbeltpoint ved stævnet i Brøndby. Stævnedatoerne er
videregivet til TU, så de kan tage det med i betragtning. Der kan ligeledes læses mere herom
på: http://oresundstouren.se/.
i. Eliteudvalg
Der arbejdes på livet løs frem mod VM Kina.
j. Appeludvalg
Ingen bemærkninger
k. Medieudvalg
LM kontakter Host Nordic vedrørende IT.
l. Uddannelse
Ingen bemærkninger
m. Udvikling og bredde
Ingen bemærkninger

8. Eventuelt

