
 
 

Referat: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  9. september 2022, kl. 18.00   

Sted:  Odense 

Deltagere:  Torben Fjordvang (TF), Marianne Ipsen (MI), Michael Sølling (MS), Evald Nielsen (EN), Leif 

Meitilberg (LM), Annelise Vang Ipsen (AVI), Marianne Pedersen (MP) og Elisabeth Holmberg 

Laursen (EHL) 

Afbud:   Susanne Majbom Lindharth (SML) 

 
 

1. Forretningsordener 

De forretningsordner der er defineret for udvalgene nu, er godkendt og offentliggøres nu på hjemmesiden 

under de enkelte udvalgs faner. Ændringer tages op når udvalgene har ændringsforslag. 

 

2. Arbejdsbetingelser for en seniorlandstræner  

Der skal findes en ny seniorlandstræner. Arbejdsbetingelserne er de samme som for landsholdstræneren. 

Eliteudvalget er ansvarlig for truppen og beslutter, hvad der skal ske med en seniorlandstræner 

 

3. Bangolf Arena  

Der arbejdes på at Bangolf Arena kan bruges til turneringer.  

Turneringsudvalget laver en vejledning til hvordan man opretter sig i Bangolf Arena. Klubberne skal 

inviteres og have vejledningen så de kan skrive sig ind i systemet. 

Der skal en IT kyndig person til at kunne håndtere Bangolf Arena systemet ved turneringer. Leif Meitilberg 

hører Ole Rasmussen om de kan lave en opgavebeskrivelse sammen.  

 

4. DM ugen 2023  

Dansk Minigolf Unionen var en del af DM ugen 2022. Unionen har bundet sig op på at afholde DM under 

DM ugen både 2022 og 2023 i Aalborg. Minigolf fik stor medieeksponering i 2022, så vi arbejder på at få 

samme eksponering i 2023. Der er stor tilfredshed med at bestyrelsesmedlemmer fra DIF var forbi minigolf.  

 

5. Nyt fra konsulenten: 

 

Ungdomsprojekt 

Der er et ønske om at opstarte et projekt for unge med samlinger af teen spillere fra hele Danmark. Der 

skal derfor undersøges hvor mange unge der er, som kunne være interesserede i at deltage på 

ungdomssamlinger.  

 

 

https://www.facebook.com/susannemajbom.lindharth


 
 
Politikkatalog 

Der skal ikke længere laves politikkatalog. Derfor skal der laves nyt lovforslag om at politikkataloget fjernes. 

Marianne Pedersen udarbejder lovforslaget.  

 

Hall of Fame 

Der er fundet personer til Hall of Fame. Det skal på hjemmesiden og så skal der laves interviews med dem 

og indkøbes gaver til de udvalgte. Marianne Pedersen og Leif Meitilberg indkøber gaver.  

 

Takster for frivillighed 

Der mangler klare retningslinjer for taksterne når der udføres frivilligt arbejde. Marianne Ipsen og Michael 

Sølling sætter takster for kørsel og diæter.  

 

Filtbaner i Odense Minigolf Club 

Der ligger nogle filtbaner i Odense Minigolf Club, som skal fjernes fra anlægget. Der er interesse i at købe 

banerne fra Christina Sørensen på Bornholm og Silkeborg Minigolf Klub. Torben Fjordvang tager kontakten 

omkring salg af banerne. 

 

Forum for formænd 

Der er kommet et forslag om at starte et forum for formænd i minigolf, hvor de kan inspirere og sparre med 

hinanden. Idéen skal præsenteres på organisationsmødet, hvor der kan kommes med input til hvad 

formændene gerne vil have ud af det.  

 

 

6. Standard dagsorden: 

 

a.     WMF   

Verdensmesterskabet i minigolf bliver afholdt i Uppsala i 2023 

 

b. EMF 

Leif og Torben deltog ved Delegates Conference. Der er valgt ny formand (Ermes Franchini) og 

Christian Gøbez er blevet Sport Director 

  

c. DIF 

Der er formandsmøde d. 13. september og budgetmøde d. 7-8 oktober.  

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Der er gang i en restrukturering og der er fundet en ny faglig leder i regnskab og vi skal have ny 

regnskabsansvarlig. 

 

e. Lokalunionerne 

Jysk Minigolf Union (Kontaktperson: Marianne Ipsen) 

Der er planlagt møde med jysk 



 
 

Fyns Minigolf Union (Kontaktperson: Torben Fjordvang) 

Intet nyt 

Sjællands Minigolf Union (Kontaktperson: Annelise Ipsen) 

Annelise har besøgt lokalunionen til et bestyrelsesmøde. 

Bornholm (Kontaktperson: Michael Sølling) 

Bornholms udvalg er ikke på hjemmesiden. Der skal laves en ny fane med udvalget.  

 

f. Klubberne  

Odsherred har ansøgt om optagelse og vi afventer nu endelig godkendelse fra DIF 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg (Kontaktperson: Michael Sølling) 

Intet  

 

h. Turneringsudvalg (Kontaktperson: Torben Fjordvang)  

Der var 75 deltagere til DM i Beton. Bestyrelsen roser det flotte arbejde af Galten-Skovby 

Minigolf 

 

Turneringsudvalget holdt møde d. 14/8 

Udvalget arbejder på ny turneringsstruktur. Bestyrelsen giver udvalget følgende retningslinjer: 

- Der må maksimalt bruges 5 weekender på danmarksmesterskabet 

- Der skal være ligestilling mellem de 4 anlægstyper 

- Der bør overvejes om man skal lave holdkamp 

 

 

i. Eliteudvalg (Kontaktperson: Leif Meitilberg) 

Der er lige afholdt Herre/dame og ungdoms EM. Simon Junker endte i top 32 og Jakob 

Meitilberg fik en 5. plads. 

Vincent Huus har tilkendegivet at han gerne vil hjælpe til i eliteudvalget. Eliteudvalget skal 

beslutte hvilke opgaver der kan løses af landsholdsspillere, og hvilke der ikke kan.  

Der er blevet stillet flere spørgsmål angående økonomien i eliteudvalget. Det er et spørgsmål 

som skal tages på organisationsmødet.  

 

j. Anti-Doping (Mikkel Sartor) 

Intet nyt 

 

k. Medieudvalg (Kontaktperson: Marianne Ipsen) 

Et tilbud fra Andreas fra Bo-We på en ny hjemmeside er blevet godkendt. Han kan begynde til 

november. Derfor skal der ligge en plan klar til november for hvordan hjemmesiden skal 

udformes. 

 



 
 

Der er ved at blive lagt en plan for at der skal laves en styregruppe. Der skal inviteres bredt ind 

til at være en del af styregruppen og konsulenten skal styre processen. 

 

l. Uddannelse  

Der blev afholdt 1-2 træner uddannelse i Gladsaxe Minigolf Klub med 6 deltagere. 

 

m. Udvikling og bredde  

 

n. Diverse 

 

 

Kommende bestyrelsesmøde: 26/10. Tema: Forberedelse til organisationsmøde  


