Bestyrelsesmøde d. 27/2 2011, Fredericia

Tilstede: Michael R. Sølling (MRS), Leif Meitilberg (LM), Inger Neye (IN), Allan
Schwab (AS), Jan Nielsen (JN)
Fraværende: Jonas Rasmussen (JR)

Referent: AS

Bestyrelsesmødet d.27/2-2011 er afholdt uden dagsorden, og med det formål at
klarlægge og uddelegere ansvarsområder og opgaver. Desuden blev enkelte andre
emner diskuteret og behandlet.
• Kontoret i Odense blev valgt som fremtidig mødelokation. Desuden vil der
blive afholdt et møde i København så bestyrelsen kan få set DIF-huset, hvor JN
gerne vil bidrage med en rundvisning og indsigt i huset.
• LM og IN står for afhentning af post på kontoret i Odense.
• Der vil blive oprettet en mail-liste til bestyrelsen, og derudover vil der blive
oprettet en info-mail adresse.
• MRS foreslog at love/vedtægter skulle opdateres og tilpasses. MRS påtog sig
denne opgave. AS reviderer Turneringsbestemmelserne.
• Hjemmesiden var til megen debat. JN forklarede om vigtigheden af at skabe en
positiv profil af DMgU. Det skal gøres ved hjælp af professionel og informativ
formidling. Der skal signaleres bedre udad, både i forhold til DIF, nuværende
klubber og kommende klubber. MRS vil stå for bestyrelsens kontakt til
webmaster på www.minigolf.dk; Kaj Lykke.

• Et ønsket tiltag fra bestyrelsen er at DMgUs bestyrelsen får fuld adgang til
hjemmesiden, så det er muligt at formidle relevante informationer, tiltag og
nyheder hurtigt og uden at skulle igennem en webmaster.
• Derudover vil forummet på minigolf.dk bliver flyttet fra minigolf.dk til et
selvstændigt domæne. Dette gøres for at følge op på den positiv profilering af
DMgU. Da www.minigolf.dk er DMgUs officielle kanal ønsker vi ikke at folks
personlige holdninger kan opfattes som værende en officiel holdning. Derfor
dette tiltag.
• D&T vil blive kontaktet af bestyrelsen for at imødegå de kommentarer, der
blev rejst på rep.mødet omkring alkoholproblematikker. Der vil desuden blive
lagt en opdateret dommeroversigt tilgængelig på www.minigolf.dk.
• På elitedelen blev IN valgt som bestyrelsens repræsentant i Eliteudvalget. Der
blev også diskuteret de ledige landstrænerposter, og bestyrelsen opfordrer alle
interesserede til at rette henvendelse til bestyrelsen. Dette både vedrørende
Herre/Dame- landsholdet og Junior-landsholdet.
• LM varetager kontakten til EMF og WMF.
• JN vil udarbejde og præsentere et undervisningsprogram rettet mod kommende
lokale klubkonsulenter.
• JN vil arbejde på en landsdækkende turnering for alle interesserede – både dem
i og uden for klubberne.
• DMgU har desuden modtaget klage fra SMgU vedrørende bestyrelsens rolle
overfor TU. Efter behandling på repræsentantskabsmøde 2011 og efterfølgende
samtale med SMgUs formand trækkes denne klage.
• SMgU har i et andet brev opfordret til at det nuværende tilskud på 500kr pr
klub i lokalunionerne bliver hævet til 1000kr. Desuden har de ansøgt om
yderligere tilskud til opsøgende og udviklende arbejde i nuværende og

potentielt kommende klubber. Bestyrelsen har tager brevet til efterretning, men
vi henviser i første omgang SMgU, og andre lokalunioner, til at tage kontakt til
DMgUs breddekonsulent der har midler til rådighed.
• TU har fået til opgave at indkalde til klubmøde vedrørende den fremtidige
DM-holdturnering.
• Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt i Odense d.23/3-2011. Hovedpunktet på
dette møde er det videre arbejde med politikkataloget som blev vedtaget på
repræsentantskabsmødet 2011.

