Dagsorden: Bestyrelsesmøde
Dato:

4. september 2018, kl. 18.00

Sted:

Stadionvej 50D, Odense

Deltagere:

Afbud:

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

1. Godkendelse af dagsorden
Handling:
Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.
Referent: MP

2. Produktion af promoverings-/ og infofilm om opstart af ny klub
Marianne kontakter Louise i forhold til status på dette punkt. Evt. kontakt med medieafdeling i DIF.

3. Spor 1
Baggrund:
Handling:

Styregruppen har afholdt statusmøde i juni. Og sporets foreløbige aktiviteter er evalueret af
DIF.
Styregruppen orienterer bestyrelsen om sporets status samt evaluering.

Udsættes grundet MRS afbud. Vi er placeret i gult felt – grundet udfordringer ift. opsigelse fra konsulent.

4. Spor 2
Baggrund:
Handling:

Styregruppen har afholdt statusmøde i juni. Og sporets foreløbige aktiviteter er evalueret af
DIF.
Styregruppen orienterer bestyrelsen om sporets status samt evaluering.

Udsættes grundet MRS afbud.

5. opdatering af love og vedtægter
De turneringsvedtægter, der blev vedtaget på repræsentantskabet, er endnu ikke opdateret. JH har påtaget
sig opgaven – LM kontakter JH med informationer og opdateret materiale her.

8. Siden sidst / orientering:
a. WMF
Intet nyt.
b. EMF
MRS har modtaget guldnål i forbindelse med aftrædelse, for sit arbejde i EMF. I forbindelse
med hans fratrædelse har han dog tilkendegivet, at han kan stå til rådighed som revisor,
hvis der findes en ny kasser blandt landene, der har revisionen de kommende år, da der
mangler en revisor nu.
Præsidenten har råbt vagt i gevær for minigolfen ved repræsentantskabet, da der er
stagnation/tilbagegang for minigolfen. Der blev lagt op til vidensdeling på tværs af
landegrænser, hvilket skabte en rigtig god dialog. Der er lagt op til en vidensdeling på tværs
af landegrænser – men dette er stadig kun på idébasis. Louise var i Sverige og fortælle om,
hvad vi har gjort i Danmark. Der åbnes op for, at vi kan invitere en svensk konsulent ned.
c. DIF
LM har netop været til formandsmøde. DIF har tegnet samarbejde med Amnesty
International ift. fokus på menneskerettigheder. Der er som udgangspunkt meget stille i DIF
i øjeblikket. Der er økonomimøde her først i oktober – MRS og LM deltager her.
Workshop om bestyrelsesrekruttering i Tilst den 26/9 – TF deltager og MBS deltager
muligvis.
d. Idrættens Kompetencecenter
Intet nyt.
e. Lokalunionerne
Der er ikke kommet noget ind fra unionerne.
Vi skal takke JMgU for deres engagement i åbningen af Skals Minigolf Klub.
f.

Klubberne
TIK minigolf havde åbning den 11. august med deltagelse af borgmesteren, og lokale
medier, der dækkede åbningen. Der var deltagelse fra ca. 150 personer på åbningsdagen.
På åbningsdagen fik klubben 30 medlemmer, og siden er der kommet yderligere 12 til, så
klubben nu råder over 42 spillere. Der har i snit været 14 medlemmer til klubbens
træninger. På næste uges bestyrelsesmøde er der på dagsordenen at træningstiderne skal
revideres, da vi går ind i vinterhalvåret. TIK har inviteret Jyllinge til klubeftermiddag. Der er
grundlæggende tale om en rigtig god start og en overvældende interesse for klubben. Der
er lavet både en hjemmeside, nyhedsbrev og facebookside for klubben – samt en lukket
gruppe på facebook for klubbens medlemmer. Der overvejes stadig, hvordan strategien
herfor skal være.
Jyllinge er godt i gang med at få etableret filtanlæg – der er fuld gang i malingen af de
indvendige baner, så det kører derud af.

g. Dommer- og tekniskudvalg
Intet nyt.
h. Turneringsudvalg
TF skal lave en overlevering på turneringsplaner til IKC – LM leverer kontaktoplysninger til
TF, så det kan igangsættes.
Internationale turneringer for det kommende år fastsættes den 15. december – skal være
godkendt inden udgangen af året.
TF kontakter ”traditionsklubber” og regionalforeninger vedrørende deres stævner, og
datoer herfor, så de kan blive en del af den samlede årskalender, der sendes ud i
december. Der skal i den forbindelse laves ”tre kalendere på hjemmesiden”, sådan at
klubberne både kan se en regional turneringskalender og en national kalender.
Godt og velafholdt DMS. Kommentar til stævnet – at spille to runder om DIF medaljer på 18
baner, er måske lidt spild.
i.

Eliteudvalg
Eliteudvalget startede fem medlemmer i marts måned – nu er der kun to. De to er Jan
Witten og Heino Nielsen.
HN fremlægger sit oplæg om en muligt fremtidig landsholdsstruktur. Der planlægges
udtagelse af bruttotrup og dato for første samling – dette forventes offentliggjort i
forbindelse med DM MOS.

j.

Appeludvalg
Intet nyt.

k. Medieudvalg
Ros til Ole Rasmussen for indsendelse af flot artikel omkring Tims Junior VM præstation. Vi
opfordrer fra bestyrelsen til at klubberne generelt byder ind med gode historier fra
hverdagen ude i klubberne.
l.

Uddannelse
Intet nyt.

m. Udvikling og bredde
Siden sidst er TIK Minigolf og Skals Minigolf etableret og Jyllinge Minigolf er godt på vej.
9. Eventuelt

