Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Minigolf Union 2021
Dette referat skal læsses sammen med mødematerialet, der er vedlagt som bilag 1.
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Ad 1 – Valg af dirigent
Heino Nielsen blev valgt til dirigent. Dirigenten fastslog repræsentantskabets lovlighed.
Ad 2 – Valg af dirigent
Michael R. Sølling blev valgt til referent.
Ad 3 - Mandaternes prøvelse
Der var i alt 30 stemmeberettigede tilstede / simpelt flertal = 16 stemmer / kvalificeret flertal = 20 stemmer.
I bilag 2 ses en liste over de stemmeberettigede.
Ad 4 – Formandens beretning
Formandens beretning blev sendt til afstemning efter opklarende besvarelse på en række spørgsmål.
Beretningen blev godkendt med stemmerne 30 – 0 – 0 (30 for – 0 imod – 0 blanke).
Ad 4a – Status på de strategiske spor
Siden august/september 2019 har bestyrelsen og konsulenten arbejdet på de kommende strategiaftaler, der
er gældende fra 2022. Marianne Pedersen redegjorde for det kommende spor 1 (Minigolf – sporten for alle)
og Torben Fjordvang redegjorde for spor 2 (Frivillige i fokus).
Pernille Løvengreen (vores midlertidige DIF-konsulent) redegjorde i overordnede træk for vores samarbejde
og processen.

Ad 5 - Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, herunder en enkelt kritisk bemærkning fra revisorerne.
Regnskabet blev godkendt med stemmerne 29 – 0 – 1.
Ad 6 – Appeludvalgets beretning
Ingen sager har været under behandling – derfor ingen beretning.
Blev taget til efterretning.
Ad 7 – Udvalgenes beretning:
Ad 7A – Turneringsudvalget
I tillæg til den skriftlige beretning blev det oplyst, at klubberne fremtidige lejeindtægter pr. DMgUarrangement bliver fordoblet til kr. 5.000.
Ad 7B – Dommer- og teknisk udvalg
I tillæg til den skriftlige beretning blev det oplyst, at der forventes afholdt dommerkursus i efteråret 2021.
Ad 7C – Eliteudvalget
Ingen yderligere væsentlige oplysninger.
Udvalgenes beretninger blev sendt til afstemning samlet og blev godkendt med stemmerne 30 – 0 – 0.
Ad 8 – Behandling af politikkatalog
Ingen ændringer i forhold til sidste år – derfor intet at behandle.
Blev taget til efterretning.
Ad 9 – Indkomne forslag
Ingen.
Ad 10 – Kåringer
Årets spiller Jannick Skov
Årets frivillige Vincent Huus
Ad 11 – Valg af bestyrelse ifølge lovene
Følgende poster blev besat:
Kasserer
Best.medl.
Best.medl.

Michael R. Sølling
Torben Fjordvang
Christina Sørensen

Genvalgt for en 2-årig periode
Genvalgt for en 2-årig periode
Valgt for 1-årig periode

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er:
Formand
Best.medl.

Leif Meitilberg
Mikkel Sartor

Valg af suppleanter:
1. suppleant Evald Nielsen
2. suppleant Marianne Nielsen

Genvalgt for en 1-årig periode
Valgt for en 1-årig periode

Ad 12 – Valg af appeludvalg ifølge lovene
Appeludvalg via IKC blev genvalgt.
I forbindelse med vores appeludvalg skal der tillige vælges personer med minigolffaglig indsigt. Følgende blev
valgt:
Jannick Skov genvalgt for en 2-årig periode
Simon Junker genvalgt for en 2-årig periode
Øvrige rådgivere:
Carsten Berg
Pia Pagaard
Ad 13 – Valg af revisionsfirma
EY blev genvalgt efter indstilling af DIF
Ad 14 – Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene
Turneringsudvalget
Følgende blev valgt:
Bjarne Hansen
Carsten Berg
Jan Hansen
Vincent Huus

genvalgt for en 2-årig periode
valgt for en 2-årig periode
valgt for en 2-årig periode
valgt for en 1-årig periode

Ingen øvrige medlemmer.
Dommer- og teknisk udvalg
Følgende blev valgt:
Lasse Rasmussen

valgt for en 2-årig periode

Øvrige medlemmer:
Heino Nielsen
Ad 15 – Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer
Ingen ændringer i forhold til 2020. Oversigten kan ses i bilag 1.
Priserne blev vedtaget med stemmerne 30 – 0 – 0.
Ad 16 – Behandling af budget
Kassereren gennemgik og fremlagde budgettet. Budgettet kan ses i bilag 2.
Budgettet blev vedtaget med stemmerne 30 – 0 – 0.
Ad 17 – Eventuelt
Under punktet eventuelt blev følgende emner berørt:
• Lokalunioner

•
•
•
•

Klubtøj – yderligere behandling udskudt til organisationsmøde senere på året.
Økonomi i forhold til IKC
Dommerlisten – er fortsat ikke opdateret
Alkoholforbrug i forbindelse med DMgU-arrangementer – yderligere behandling udskudt til
organisationsmødet.

Der blev rejst kritik af bestyrelsens behandling (totale underkendelse) af turneringsudvalget oplæg til ny
turneringsstruktur.
Formanden anerkendte, at bestyrelsen ikke tydeligt havde udstedt rammer for udvalgets arbejde – rammer
som ville have været:
•
•
•

4-mands-holdturnering afviklet i forbindelse den de individuelle mesterskaber
Krav om, at holdturnering skulle afvikles som en slagspilsturnering
Krav, at der skal spilles på alle 4 anlægstyper

Rammer som i øvrigt var/er i forlængelse af klubbernes tilkendegivelse på seneste organisationsmøde.

Med venlig hilsen

Heino Nielsen
dirigent

Michael R. Sølling
referent

