Referat: Bestyrelsesmøde
Dato:

22. september 2016, kl. 18.00

Sted:

Stadionvej 50D, Odense

Deltagere:

Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Michael Sølling (MRS) og Louise Poulsen (LP)

Afbud:

Alf Jakobsen (AJ) Kristina Matthies (KM), Per Danielsen (PD)

1. Godkendelse af dagsorden
Handling:
Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.
Dagsordenen blev godkendt og LP blev valgt som referent.
2. Landshold og elite
Baggrund:
På bestyrelsesmødet den 22. juni fremlagde AJ foreløbige ideer til udvikling af ny landsholdsog elitestruktur m.h.p. at sikre bæredygtigheden. Bestyrelsen ønskede, at AJ arbejdede
videre med ideerne.
Handling:
Oplæg om udfordringer og muligheder ved AJ. Herefter drøftelse af mulighederne for at
styrke landshold og elite og beslutning om eventuelle nye aktiviteter og tiltag.
AJ var fraværende og kunne derfor ikke deltage i punktet.
Jannick Skov har valgt at stoppe som landstræner for Herre/Dame landsholdet, hvilket bestyrelsen
accepterer og takker for hans bidrag. Bestyrelsen leder pt. efter kandidater til hvervet, og interesserede kan
henvende sig til AJ.
Bestyrelsen drøftede status på landsholdene.
Punktet drøftes igen på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor AJ fremlægger foreløbige ideer til udvikling
af ny landsholds- og elitestruktur m.h.p. at sikre bæredygtigheden.
3. Ny profilbrochurer
Bilag 1:
Tilbud og løsningsforslag
Baggrund:
På bestyrelsesmødet den 11. august blev det besluttet at udarbejde ny profilbrochurer. LP
har indhentet forskellige tilbud.
Handling:
Bestyrelsen tager desuden stilling til de indhentede tilbud og nedsætter redaktionsgruppe.
Bestyrelsen besluttede, at DIF Forbunds PR udarbejder, tekst, billeder og rekrutteringsvideo. Formegon
udarbejder layout og tryk. LP sætter arbejdet i gang, så der kan laves en strategi for den lokale
implementering til foråret.
LP referer til medieudvalget.
4. Organisationsmøde den 8. oktober
Bilag 2:
Program
Baggrund:
På bestyrelsesmødet den 11. august besluttede bestyrelsen, at der afholdes
organisationsmøde den 8. oktober.
Handling:
LM orienterer om programmet.
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Programmet blev gennemgået og opgaver blev uddelegeret.
5. Prisfastsættelse af 1-2 Leder
Baggrund:
I samarbejde med KUF afholdes kurset 1-2 Leder den 29. oktober i Århusområdet
og den 5. november Multicenter Grøndal.
Handling:
LP orienterer bestyrelsen om udgifterne til kurset. Bestyrelsen tager principiel beslutning
om, hvad kurset fremadrettet skal prissættes til.
DMgU betaler deltagergebyret på 500 kr., fordi bestyrelsen ønsker at motivere klubberne til at deltage.
Klubberne skal selv bekoste transport.
6. Forslag: Indendørs DM i vintersæsonen
Baggrund:
LM foreslår at der arrangeres et indendørs DM i vintersæsonen.
Handling:
Bestyrelsen beslutter, om der skal afholdes et indendørs DM i vintersæsonen.
Bestyrelsen beder om, at tuneringsudvalget præsenterer et oplæg for bestyrelsen om et indendørs DM i
vintersæsonen. LM orienterer turneringsudvalget.
7. App ”Spela minigolf”
Bilag 3:
Tilbud: Spil minigolf
Baggrund:
Udvikleren af appen ”Spil minigolf” har kontaktet unionen med et tilbud om, at alle unionens
klub-baner kan blive oprettet i den danske version af appen.
Handling:
Bestyrelsen beslutter om unionen skal gøre brug af tilbuddet.
Bestyrelsen beslutter ikke at gå videre med tilbuddet.
8. Ordinary Delegates Conference of the European Minigolfsport Federation
Baggrund:
LM og MRS deltog i delegeretmøde i EMF den 21. august
Handling:
LM og MRS orienterer bestyrelsen
EMF har revideret love og vedtægter. Ændringer kan betragtes som afbureaukratisering.
9. Siden sidst / orientering: a. WMF
Intet nyt
b. EMF
Intet nyt
c. DIF
LM har deltaget i formandsmøde. DMgU blev fremhævet positivt på mødet.
Der er pt. stort fokus på den nye økonomiske støttestruktur.
Der afholdes budgetmøde den 30. oktober til 1. november 2016. LM og MRS
deltager.
d. KUF
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KUF arbejder på at etablere et fælles tvær-sportsligt appeludvalg. Bestyrelsen
afventer pt. dette arbejde.
e. Lokalunionerne
JMgU: har netop afsluttet årets arrangementer med 26 deltagere i gennemsnit
pr. arrangement.
FMgU: Intet nyt
SMgU: Intet nyt
Bestyrelsen konstaterer at alle lokalunioner har haft et stabilt aktivitetsniveau
henover sæsonen.
f. Dommer- og tekniskudvalg
Udvalget har netop afleveret regnskab. Den 24/9 afholder udvalget
heldagsmøde bl.a. med henblik på afholdelse af dommerkursus.
g. Turneringsudvalg
Diverse danske mesterskaber er afholdt.
Bestyrelsen udtrykker sin utilfredshed med manglende vedligehold af
snitlisten.
Bestyrelsen ønsker, at MOS også kommer med på snitlisten.
h. Eliteudvalg
Se punkt 2.
i. Appeludvalg
Intet nyt
j. Medieudvalg
Hjemmeside
Udvalget er påbegyndt ”facelift” af hjemmesiden. Der arbejdes på
hjemmesidens udseende, som gøres mere tidssvarende, samt integration af
facebook og mailchimp/nyhedsbreve.
k. Uddannelse
Bestyrelsen har deltaget i strategikursus ved DIF.
Se desuden punkt 5.
l. Udvikling og bredde
Nyker Minigolf
Nyker Minigolf er nu optaget i Dansk Minigolf Union. LM og LP har besøgt
klubben med henblik på at etablere et godt samarbejde fremadrettet. Ved
samme lejlighed arbejdes der på at etablere mere klubaktivitet på Bornholm,
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således at Nyker Minigolf kan etablere lokalt samarbejde. Der er i den
forbindelse taget kontakt til en række interessenter.
Gammel bane – Ny klub
Målsætningerne for udgangen af 2016 er indfriet.
Spjellerup Minigolf: DMgU har modtaget ansøgning om optagelse fra
Spjellerup Minigolf. Denne er nu sendt videre til DIF. Når optagelsen er endelig
forventes det at der afholdes indvielse samt en række rekrutteringsaktiviteter i
den nye klub. Der er pt. lagt 9 eternitbaner i Spjellerup.
Rudersdal Minigolf: Banerne er på nær enkelte spilbare. Bestyrelsen arbejder
på at færdiggøre arbejdet. LP følger klubben tæt og vil henover efterår og
vinter samarbejde med klubben om organisering og rekruttering.
Høje Taastrup Minigolf Klub: LP er i løbende kontakt med klubben samt
kommune. Der arbejdes pt. på at finde et sted til etablering af anlæg.
Herefter blev bane-status gennemgået.
Klubudvikling
I oktober indledes klubudviklingsforløb med Putter Team Odense.
Udviklingsforløbet med Lolland Minigolf Klub forventes afsluttet i næste uge.
10. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. oktober i forlængelse af organisationsmødet.
Dansk Døve Idrætsforbund er ved at undersøge muligheden for at have minigolf som aktivitet. Denne
interesse følges op af LP.
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