Referat fra
Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 21. februar 2015.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valg af dirigent
Mandaternes prøvelse
Referat fra forrige repræsentantskabsmøde
Formandens beretning
Regnskab - kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Appeludvalgets beretning
Øvrige udvalgs beretning
a. Turneringsudvalget
b. Dommer- & teknisk udvalg
c. Eliteudvalget
d. Øvrige udvalg, som bestyrelsen har bedt aflægge beretning
Behandling af indkomne forslag
Politikkatalog
Valg af bestyrelse ifølge lovene
Valg af appeludvalg ifølge lovene
Valg af revisionsfirma
Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene
Fastsættelse af kontingent, spillerlicens og gebyrer
Behandling af budget
Eventuelt
-----

Deltagere:

Bestyrelsen

:

Leif Meitilberg (LM)
Michael Sølling (MS)
Karsten Jørgensen (KJ)
Kim Nyby (KN)

Konsulent

:

Anders Grønnegaard (AG)

RIK

:

Peder Jacobsen (PJ)

RMK

:

Claus Bøgelund (CB)
Ulla Jørgensen (UJ)

SIF

:

Carsten Berg (CB)
Jan Rasmussen (JR)

MCG

:

Jakob Petersen (JP)
Kåre Thomsen (KT)
Alf Jakobsen (AJ)

OMC

:

Morten Rasmussen (MR)
Simon Junker (SJ)
Carsten Nørskov (CN)

MPTO

:

Morten Christiansen (MC)
Vincent Huus (VH)

LMK

:

Ib Jørgensen (IJ)
Ole Jensen (OJ)

Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 21. februar 2015

Side 1 af 27

BMK

:

Bjarne Hansen (BJ)
Allan Frost (AF)
Trym Scharff (TS)

AMK

:

Helen Norup (HN)
Torben Fjordvang (TF)

Nyborg

:

Kristina Matthies (KM)

Brøndby

:

Leif Sønderby (LS)
Finn Madsen (FM)

Bagsværd

:

Gert Andreasen (GA)

JMgU

:

Elén Gade(EG)

FMgU

:

Teddy Nielsen (TN)

Andre

:

Robert Baldorf (RB)
I alt: 32 deltagere.
-----

LM bød velkommen til DMgU’s repræsentantskabsmøde 2015. KJ laver referat.
ad pkt 1

:

Valg af dirigent:
LM: Bestyrelsen foreslår IJ, der blev valgt.
Dirigenten konstaterede herefter, at repræsentantskabsmødet var lovlig varslet
og at forslagene var indsendt rettidigt. Konstaterede, at kassererens regnskab ikke var udsendt rettidigt, samt at det ikke var det reviderede regnskab. Regnskabet kommer til behandling men ikke til afstemning. Opfordrede bestyrelsen til at
begære ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det ene punkt ”Regnskab”
på dagsordenen, så kravet ikke skal komme fra repræsentantskabet med deraf
følgende krav til deltagerantal på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
LM: Bestyrelsen begærer ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

ad pkt 2

:

Mandaternes prøvelse:
Der var mødt 24 stemmeberettigede. Oversigt over fordeling af de delegerede er
vedhæftet referatet som bilag 1. Udover de stemmeberettigede deltog 8 personer.
Kvalificeret flertal:
Almindelig flertal:

16
13

ad pkt 3

:

Referat fra forrige repræsentantskabsmøde:
Ingen kommentarer.

ad pkt 4

:

Formandens beretning:
Formandens beretning er vedhæftet referatet som bilag 2.
LM havde et par tilføjelser til sin beretning.
Uddannelsesdagen den 01.03 er aflyst. Foreningerne har efterlyst uddannelse. Vi
fastsatte en dato, men desværre kom der kun 10 tilmeldinger til de 3 kurser, der
var planlagt. Vi måtte derfor aflyse. Foreningerne må nu indmelde kandidater til
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de forskellige kurser. Når der er tilstrækkelige deltagere til et kursus, vil vi arrangere det.
Anders Grønnegaard har været årsag til stor polemik, om han skulle spille eller
ikke spille til NM. Bestyrelsen var bundet til aftale med PTO om, at Anders skulle
stå til rådighed som hjælper for PTO under NM. PTO har nu meddelt, at Anders
fritstilles, såfremt han ønsker at spille til NM.
AG: Såfremt jeg bliver udtaget, spiller jeg gerne til NM.
TN forespurgte, om alle stævner i 2014 kommer på snitlisten, når der ikke opkræves snitlistegebyr.
LM: Det gør de.
GA talte om sin eksklusionssag fra Gladsaxe. Konkluderede, at DIF havde frikendt ham. DMgU’s bestyrelse skulle have behandlet sagen men erklærede sig
inhabile, hvilket han ikke forstod.
LM: DIF har ikke frifundet GA. De har stadfæstet eksklusionen men ændret den
fra tidsubegrænset til tidsbegrænset. DMgU’s bestyrelse var inhabile. Vi ønsker
ikke at uddybe yderligere.
Afstemning:

For: 23

Imod: 1

Undlod: 0

Beretning godkendt.
ad pkt 5

:

Regnskab:
MS gennemgik og kommenterede regnskabet. (Regnskabet udsendes som pdf-fil
sammen med referat).
Underskud i 2014:
Egenkapitalen 31.12.2014:

114.493 kr
583.016 kr

GA opfordrede til, at DIF fremover overtager opgaven med DMgU’s regnskab.
MS: Vi har kompetencen til selv at lave regnskabet. En kompetence mange små
forbund misunder os. De må have DIF til at lave regnskabet. Vi har 12 år i træk
afleveret regnskabet til tiden. Det er beklageligvis smuttet de 2 seneste år. Har
svært ved at forestille mig, at det sker igen.
GA ønskede en vejledende afstemning om at lade DIF lave vores regnskab.
Afstemning:

For: 1

Imod: 17

Undlod: 6

Forslaget forkastet.
LM: Bestyrelsen tager det som udtryk for, at klubberne er tilfredse med, at ansvaret for regnskabet ligger i bestyrelsen.
ad pkt 6

:

Appeludvalgets beretning:
Appeludvalget har ikke indsendt en beretning. Der var ikke repræsentanter fra
Appeludvalget til stede.

ad pkt 7

:

7 a – Beretning fra Turneringsudvalget:
Turneringsudvalgets skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen.
Den er vedhæftet referatet som bilag 3.
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Afstemning:

For: 24

Imod: 0

Undlod: 0

Beretningen enstemmigt godkendt.
7 b – Beretning fra Dommer- & teknisk udvalg:
Dommer & teknisk udvalgs skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Den er vedhæftet referatet som bilag 4.
Afstemning:

For: 24

Imod: 0

Undlod: 0

Beretningen enstemmigt godkendt.
7 c – Beretning fra Eliteudvalg:
Der er ikke modtaget beretning fra eliteudvalget.
VH: Det er lidt til grin med eliteudvalget, der skal tage sig af elitens problemer.
Jeg har indsendt 3 ting, som jeg ikke har fået noget svar på.
LM: Eliteudvalgets område er ganske rigtigt at tage sig af elitens problemer men
også at være stødpude mellem landstræner og spillerne. Eliteudvalget består af 1
repræsentant fra bestyrelsen, landstrænerne samt repræsentant fra juniorerne og
herrer/damer. Der har i en periode stort set ingen eliteudvalg været, da herre/damelandsholdet stort set har været ikke eksisterende, da der i en periode ingen
landstræner var.
7 d – Beretning fra udviklingsudvalg:
Udvalgets skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Den er
vedhæftet referatet som bilag 5.
AG: I næste uge kommer mit udviklingsprojekt til behandling på DIF’s bestyrelsesmøde. Så kommer vi forhåbentlig i gang med vores projekt ”Gammel bane –
ny klub”
Der er mange henvendelser. I øjeblikket arbejder jeg med Herning, Erritsø,
Svendborg, Toftlund, Aarhus Minigolf på Bruuns galleri, Fakse Ladeplads og Rudersdal.
LM: Det har været en stor omvæltning for bestyrelsen med Anders Grønnegård.
Aktivitetsniveauet er væsentlig højere, end vi har været vant til. Projekt ”gammel
bane – ny klub” får stor betydning for DMgU fremover.
Afstemning:

For: 24

Imod: 0

Undlod: 0

Beretningen enstemmigt godkendt.
7 e – Beretning fra seniorkoordinator:
Seniorkoordinatorens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen.
Den er vedhæftet referatet som bilag 6.
Afstemning:

For: 24

Imod: 0

Undlod: 0

Beretningen enstemmigt godkendt.
:

Behandling af indkomne forslag:

Forslag nr. 1

Indsendt af: DMgU’s bestyrelse

ad pkt 8
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Vedrører:

DMgU’s Turneringsbestemmelser § 32

Nuværende tekst:
Fra og med 2007 afvikles der et ungdoms-DM på eternit (WMF type 2) med deltagelse af spillere i kategorierne minijunior og junior. Arrangementet afvikles 2
uger efter DM-individuelt (eternit WMF type 2).
Følgende kategorier findes:
Minijunior :
piger og drenge
Junior
:
piger og drenge
Piger
:
par á 2 spillere
Hold
:
á 3 spillere fra samme eller forskellige klubber
Der betales ikke startpenge for deltagelse i ungdoms-DM.
Såfremt der opnås tilstrækkeligt antal tilmeldinger til ungdoms-DM, afvikles ikke
minijunior og junior kategorierne til DM-individuelt på eternit (WMF type 2).
Såfremt der ikke opnås tilstrækkeligt antal tilmeldinger til ungdoms-DM og arrangementet derfor må aflyses, afvikles minijunior og junior kategorierne sammen
med DM-individuelt på eternit (WMF type 2). I så fald afvikles DM-individuelt på
eternit 3 uger efter afslutningen af DM-holdturneringen.
Ny tekst:
Ved DM Eternit og DM Storbane oprettes en holdturnering for ungdom. Turneringen afvikles over de indledende runder af DM Eternit og DM Storbane. Turneringsformen er slagspil men aftales i øvrigt fra gang til gang i et samarbejde mellem ungdomslandstræneren og Turneringsudvalget. Skulle der opstå uoverensstemmelse vil Turneringsudvalget være bestemmende.
Holdene sammensættes af ungdomsspillere fra lokalunionerne i et samarbejde
mellem ungdomslandstræneren og lokalunionen. Skulle der opstå uoverensstemmelse vil ungdomslandstræneren være bestemmende.
Ungdomsspillerne kan deltage i den klubbaserede holdturnering samtidigt med
ungdomsholdturneringen.
Begrundelse:
Den nuværende lovtekst beskriver et selvstændigt ungdomsarrangement, der aldrig er blevet afholdt. Ideen bag den nuværende lovtekst er god men ikke i overensstemmelse med den nuværende situation i DMgU. I stedet oprettes en parallel ungdomsholdturnering til DM Eternit og DM Storbane, hvor lokalunionerne kan
stille med ungdomshold bestående af spillere fra forskellige foreninger tilhørende
lokalunionen. Formålet er at gøre det muligt for ungdommen at have deres egen
turnering.
Ikrafttræden:
2015
----LM: Ungdomslandstræneren ser det som en mulighed for at styrke ungdomsspillernes udvikling.
KT: Spiller de både for klub og for ungdomsholdet?
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LM: Ja, jfr det beskrevne. Ideen er, at juniorerne får noget socialt og noget udvikling sammen.
Afstemning:

For: 23

Imod: 0

Undlod: 1

Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 2

Indsendt af: DMgU’s bestyrelse
Vedrører:

DMgU’s Straffebestemmelser § 6 i.

Nuværende tekst:
Beruset adfærd.
Vurderer en dommer, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for
medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd.
Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen,
har spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at spilleren har
en større alkoholpåvirkning end 0,8 promille, bortvises spilleren. I modsat fald
kan spilleren fortsætte i arrangementet.
En spiller, der bortvises med henvisning til denne regel, modtager ingen yderligere straf i form af efterfølgende karantæne eller andet.
En spiller, der bortvises skal forlade klubområdet. Vedkommende må således ikke opholde sig hverken på anlæg eller i klubhuset.
Ny tekst:
Beruset adfærd
Vurderer en dommer, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for
medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd.
Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen,
har spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at spilleren har
en større alkoholpåvirkning end 0,8 promille, diskvalificeres spilleren. Er alkoholpromillen under 0,8 tildeles spilleren en advarsel og 2-5 strafslag efter forseelsens grovhed.
En spiller, der bortvises hhv diskvalificeres, skal forlade klubområdet. Vedkommende må således ikke opholde sig hverken på anlæg eller i klubhuset.
Begrundelse:
Der har været efterlyst konsekvenser af at være til gene på grund af beruselse.
Dette ønske imødekommes med forslaget.
Ikrafttræden:
2015.
----KT: Det er unødvendigt med ændringer. Ved promille under 0,8 skal dømmes for
usportslig optræden.

Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 21. februar 2015

Side 6 af 27

MR: Enig – er vi først nået hertil, er der tale om usportslig optræden.
GA: Vi mister mange medlemmer, hvis det gøres strafbart at spille minigolf, hvis
man er påvirket af alkohol. Alkohol er et lovligt rusmiddel i Danmark.
LM: Vi giver dommerne et værktøj. Det har hidtil været omkostningsfrit at genere
medspillere m m, hvis bare promillen var under 0,8.
CN: Det er meget få, der drikker og dermed meget få, der ødelægger det for
mange. Det skal være muligt at straffe de få.
Forlaget blev herefter ændret til:
Beruset adfærd
Vurderer en dommer, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for
medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd.
Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen,
har spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at spilleren har
en større alkoholpåvirkning end 0,8 promille, diskvalificeres spilleren. Er alkoholpromillen under 0,8 dømmes for usportslig optræden efter straffebestemmelserne.
En spiller, der bortvises hhv diskvalificeres, skal forlade klubområdet. Vedkommende må således ikke opholde sig hverken på anlæg eller i klubhuset.
Afstemning:

For: 20

Imod: 2

Undlod: 2

Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 3

Indsendt af: Minigolf Klub Hasmark..
Vedrører:

DMgU’s love § 10 stk 4.

Nuværende tekst:
Indberettede medlemmer til Danmarks Idræts-Forbund i repræsentantskabsmødeåret for godkendte foreninger 31. december året før danner grundlag for
stemmetallet. Foreningsrepræsentanterne skal være medlem af de foreninger for
hvilke, de giver møde.
Ny tekst:
Rettidige indberettede medlemmer, til Danmarks Idræts-Forbund i repræsentantskabsmødeåret for godkendte foreninger, opgjort pr. 31. december året før, danner grundlag for stemmetallet. Foreningsrepræsentanterne skal være medlem af
de foreninger for hvilke, de giver møde.
Ikrafttræden: 2015
----LM: Det er et godt forslag, der dog har en enkelt ulempe. Vi får en udfordring i at
få fat i medlemstallene fra DIF. Det skal nok lykkes os at få dem, men vi må ikke
offentliggøre dem, før de er officielle. Anbefaler at stemme for.
Afstemning:

For: 24

Imod: 0

Undlod: 0
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Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 4

Indsendt af: Bagsværd Minigolf Klub
Vedrører:

DMgU’s love § 18 stk 4.

Indeholder flg. ændringer:
Lokalunionernes ordinære repræsentantskabsmøder afholdes inden DMgU’s ordinære repræsentantskabsmøde. Dato for repræsentantskabsmødet oplyses
DMgU´s bestyrelse efter lokalunionernes normale indkaldelsesregler
§ 18 stk. 4. foreslås fjernet
Begrundelse:
• Den pågældende § er fra gammel tid – ret mange år – og har ingen værdi
længere og giver kun problemer
• Det giver mere værdi, hvis lokalunionerne får mere tid til at bestemme, hvornår deres årlige generalforsamlinger afholdes.
• Ændringer fra DMgU rep-møde kan endvidere efterfølgende indarbejdes i lokalunionernes vedtægter og turneringsaktiviteter etc.
Ønsket ikrafttrædelse: 2015

----LM: Som det er nu, vil det være de nye bestyrelser, der skal håndtere beslutninger fra DMgU’s repræsentantskabsmøde. Det vil være mest fair.
MS: Vi skal fortsat have oplysninger fra lokalunionerne. Stk 4 kan derfor ikke udgå.
Tekst i lovenes § 18 stk 4 ændres til:
Dato for lokalunionernes repræsentantskabsmøde oplyses DMgU´s bestyrelse
efter lokalunionernes normale indkaldelsesregler.
Afstemning:

For: 24

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 5

Indsendt af: Bagsværd Minigolf Klub
Vedrører:

DMgU’s Straffebestemmelser § 6 i afsnit 3

Nuværende tekst:
Beruset adfærd.
• Vurderer dommerpanelet, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene
for medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd.
• En spiller, der bortvises med henvisning til denne regel, modtager ingen yderligere straf i form af efterfølgende karantæne eller andet.
Ny tekst:
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• Vurderer dommerpanelet, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene
for medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd
• Såfremt forseelsen sker i en DMgU turnering skal dommeren desuden tildele
spilleren en karantæne.
• En spiller, der i en DMgU turnering bortvises med henvisning til denne regel,
modtager 1 måneds karantæne fra efterfølgende DMgU turneringer, regnet fra
forseelsens dato.
Begrundelse:
• Skærpelse af straf for beruset adfærd i forbindelse med DMgU turneringer
Ønsket ikrafttrædelse:
2015
----MS: Det er noget vrøvl. Dommerne kan ikke give karantæne. Det kan kun Dommer - & Teknisk Udvalg.
LM: Vi har med vedtagelsen af bestyrelsens forslag 2 givet dommerne det værktøj, de har efterlyst. Mener ikke, vi skal behandle forslaget.
GA: Forslaget trækkes.
Forslag nr. 6

Indsendt af: Bagsværd Minigolf Klub
Vedrører:

Henstilling til DMgU’s bestyrelse.

Repræsentantskabet henstiller til DMgU’s bestyrelse, at der ved DMgU’s turneringer udføres alkohol stikprøvekontrol efter behov.
Begrundelse:
•
Der er fortsat et mindretal af spillere ved DMgU’s turneringer, der ikke
respekterer, at minigolf er en sport og at indtagelse af alkohol skader
sportens anseelse
Ønsket ikrafttrædelse:
2015
----MS: Kan ikke se, hvad vi skal med test. Eksempelvis bør 1,2 promille ikke være
noget problem, hvis alle opfører sig ordentligt. Forslaget har ingen værdi.
KJ: Jeg undrer mig. Hvad vil man med et forslag, hvor der ikke er taget stilling til
konsekvenser, hvis der er en promille på f eks 0,3, 0,5, 08, eller 1,2%. Under behandling af bestyrelsens forslag 2, argumenterede GA, der er repræsentant for
forslagsstillerne for, at forslaget skulle forkastes, da bestyrelsen med forslaget
”ville gøre det strafbart at spille minigolf, hvis man er påvirket af alkohol, der er
lovligt rusmiddel i Danmark”. Det må siges, at være stærkt selvmodsigende.
GA: Forslaget trækkes
Ad pkt 9

:

Politikkatalog:
Ingen ændringer i politikkataloget – går til næste punkt.
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ad pkt 10

:

Valg til bestyrelsen:
På valg er kasserer og næstformand i henhold til lovene.
Kasserer: MS er villig til genvalg.
Michael Sølling valgt.
Næstformand: KJ er villig til genvalg - dog kun for 1 år
LM: KJ bliver ”rigtig” voksen i 2015. Han har besluttet, at det vil være det rigtige
tidspunkt at stoppe i bestyrelsen. Jeg er glad for, at han giver os så god varsel,
så vi kan finde den rigtige afløser.
Karsten Jørgensen valgt.
LM: Kim Nyby trækker sig fra bestyrelsen for at hellige sig sin køreskole. Tak til
Kim for indsatsen. Bestyrelsen foreslår Kristina Matthies.
Kristina Matthies valgt.
Derudover består bestyrelsen af Leif Meitilberg (formand) og Inger Neye (sekretær).

ad pkt 11

:

Valg til Appeludvalget:
LM: På vegne af Appeludvalgets formand skal jeg gøre evt nye kandidater til Appeludvalget opmærksom på, at de kan risikere, at det er nogle af vennerne, der
kan figurere i sager, som Appeludvalget skal behandle.
På valg er Henrik Mikkelsen.
MS: Det har ikke været mulig at komme i kontakt med Henrik Mikkelsen hverken
nu eller da Appeludvalget fik en tung sag.
Jakob Petersen erklærer sig villig til at indtræde i Appeludvalget.
Jakob Petersen valgt.
Derudover består udvalget af:
Jan Nielsen (på valg 2016)
Jan Lyø (på valg 2017)
Derudover var der valg af 2 suppleanter.
1. suppleant blev: Kåre Thomsen
2. suppleant blev: Simon Junker

ad pkt 12

:

Valg af revisionsfirma:
Bestyrelsen foreslår Kovsted & Skovgård.
Kovsted og Skovgård valgt.

ad pkt 13

:

Valg til øvrige udvalg:
Turneringsudvalget:
På valg er Bjarne Hansen og Ib Jørgensen, der begge er villige til genvalg.
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Bjarne Hansen og Ib Jørgensen valgt.
LM: Derudover vil vi gerne have valgt et par stykker mere. Bestyrelsen foreslår
Torben Fjordvang og Vincent Huus.
Torben Fjordvang og Vincent Huus valgt.
Derudover består udvalget af Morten Rasmussen
LM: Torbens og Vincents opgaver bliver primært at sikre opdatering af snitliste,
raceliste og stormesterlisten.
Dommer- & teknisk udvalg:
På valg er Karsten Jørgensen, der er villig til genvalg.
Karsten Jørgensen valgt.
Derudover består udvalget af Morten Rasmussen..
ad pkt 14

:

Fastsættelse af kontingent, spillelicens og betalinger:
Foreningskontingent:

0 kr

Spillerlicens:

0 kr

Startpenge:
DM-holdturneringen – over 4 afdelinger:
5-mandshold:
4-mandshold:

1500 kr
1000 kr

DM-holdturneringen – over 1 afdeling:
3-mandshold:

0 kr

DM-holdturneringen Ungdom – over 1 afdeling:
Hold:

0 kr

Danske Mesterskaber:
Herrer A:
Mix (pr. par): (1)
Øvrige:
Juniorer:
(1) Den klub, som herrespilleren repræsenterer, skal tilmelde parret.

50 kr
0 kr
50 kr
25 kr

DM - WMF type 4:
Er pt. holdt udenfor standardregler for betaling, da dette er et udviklingsområde
se Turneringsbestemmelserne § 28 appendix A.
Afgifter
Manglende klubtøj
Manglende indsendelse til DMgU jævnfør love og vedtægter

100 kr
100 kr

----MS: Vi fjerner licenser og reducerer startpenge i forsøg på at få flere ud og spille
DM’erne.
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Afstemning:

For: 21

Imod: 0

Undlod: 2

(1 havde forladt mødet)

Forslaget vedtaget.
Ad pkt 15

:

Behandling af budget:
Budget 2015 var ikke udsendt sammen med indkaldelsen. Blev udsendt et par
dage senere. Budget udsendes sammen med referatet som pdf-fil.
MS gennemgik budget 2015. Der budgetters med et underskud på 143.000 kr
----KT: Der budgetteres med et underskud på 143.000 kr. Hvorfor ikke skaffe indtægter via startpenge. Fortsætter underskuddene, står vi snart uden penge på
kontoen.
LM: De lave startpenge er et incitament til at få flere ud at spille. En del af underskuddet er investering i fremtiden – bl a medlemsrekruttering, så vi kommer på
den pæne side af det magiske medlemstal på 2.000.
AJ: Ved ikke, om det er den rigtige løsning, men det skal have chancen. Er ikke i
tvivl om, at det vil få flere ud at spille.
MS: Det primære er vækst. Vi skal være flere og det arbejder vi hen imod de
kommende 3 år, hvor vi budgetterer med underskud.

ad pkt 16

:

Eventuelt:
MR: Allan Schwab blev stormester for 50. gang i 2014
Jannick Skov blev stormester for 25. gang for længe siden. Det blev desværre glemt. Har nu 33 titler.
Årets spiller 2014 blev Vincent Huus.
KJ opfordrede TU til at huske stormestertitler, så spillerne blev hædret på de rigtige tidspunkter.
LM: Vi aflyste klubmødet, da der ingen input var. Det udløste en sand storm på
Facebook. Hvis ikke der er input fra klubberne, er det ikke relevant at afholde
mødet.
VH gav lille resume fra den beretning, der ikke var blevet indsendt. Der blev holdt
samling i pinsen, hvor 4 juniorer samledes. Efter samlingen blev truppen til VM i
Lahti udtaget. Det blev Nickolaj fra MPTO, Rasmus fra NaMK og Laura fra OMC,
samt Morten MPTO som holdleder.
Spillet til VM var desværre ikke prangende, hvilket formentlig skyldtes, at vi havde lidt sociale problemer.
I samråd med bestyrelsen besluttede jeg i november at stoppe som landstræner.
Morten Christiansen blev ny landstræber. Min opgave bliver fremtidigt at være
teknisk træner på landsholdsturene. Populært sagt så skal jeg fremover stå for alt
det, der foregår på anlægget mht. træning, spillemetoder og boldvalg. Selvfølgelig i tæt samarbejde med Morten.
Tak til både spillere og ledere for mange gode oplevelser.
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AG: Situationen vedrørende NM er nu en anden. Kristina og jeg sørger for et godt
arrangement. Hvis jeg bliver udtaget, er jeg klar til både at træne og spille.
AJ: Jeg udtager truppen til NM den 08.03. Håber at se alle til NM.
LS takkede for, at Brøndby Strand har fået en afdeling i holdturneringen.
KT: Ændringen i holdturneringen er et godt initiativ. Der bør komme enkelte ændringer, så vi spiller over længere tid. Opfordrede TU til at afholde et møde med
klubberne.
MR: Den udfordring tager TU op. Vi finder en dag, hvor vi kan mødes med klubberne. Det kunne være i forbindelse med holdturneringen.
TN: MCG har 40 års jubilæum i år. Vi afholder derfor vores stævne ugen før DMe.
MS: Der kommer ny mailadresse, der skal bruges ved indsendelse af tilgodehavender: betaling@minigolf.dk. Det vil fjerne den finansielle del fra den politiske
del. Personen, der kommer til at administrere udbetalingerne, er uvedkommende.
HUSK der skal kontonummer med, indtil den nye administrator har lært dem at
kende.
LM takkede for god ro og orden.
-----
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Bilag 1.
Dagsorden punkt 2 : Mandaternes prøvelse

Delegerede DMgU, Repræsentantskabsmøde 21/2 2015
Nedenstående følger liste over det maksimale antal af delegerede til det kommende
repræsentantskabsmøde den 21/2 2015 i Fredericia.
Klub

Medlemmer

Stemmer

Bagsværd Minigolf Klub

3

Broager Banegolf Klub

30

Fjordager Idrætsforening

16

Foreningen af aktive ældre i Vissenbjerg

60

Gladsaxe Minigolf Klub

54

KFUM Idræt's Minigolf Klub

43

Lolland Minigolf Klub - Sukkertoppen

18

1
2
1
2
2
2
1
2
4
1
2
1
4
1
2
4
1
2
1
4
4
4

1
2
0
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
1
2
2
1
1
1
0
0
2

0
0
-1
-2
-2
-2
0
0
-4
-1
0
-1
-4
0
0
-2
0
-1
0
-4
-4
-2

Minigolf Clubben Gelsted
Minigolf Klub Hasmark
Minigolf Team Grøndal
Minigolfklubben Brøndby Strand
Minigolfklubben Høng Fun Park

39
189
3
39
25

Nord-Als Minigolf Klub

164

Nyborg Banegolf Club

8

Odense Minigolf Club
Putterteam Odense

31
178

Randers Minigolf Klub af 1952

15

Roslev Idrætsklub

28

S.I.F Minigolf Klub

14

Sportsklubben Sommerbyen Ejby

194

Sæby Svømmeforenings Minigolf

413

Aalborg Minigolf Klub

162

Tilstedeværende

48

18

-30

Lokalunioner:
FMgU
SMgU
JMgU

1
1
1

1
0
1

0
-1
0

Bestyrelsen

5

4

-1

56
I alt stemmeberettigede

-32
24

Kvalificeret flertal
(2/3)

16

Almindeligt flertal

13
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Bilag 2.
Formandens beretning 2014:
Året der gik:
DIF/KUF/Øvrige specialforbund
2014 startede meget aktivt fra DMgU’s side overfor DIF. De lovændringer, der blev gennemført på
årsmødet 2013, gjorde, at DMgU pludselig stod med mulighed for at få ansat en fuldtidsudviklingskonsulent. DMgU skulle have et udviklingsprojekt, som konsulenten kunne tilknyttes og en daglig
leder som han kunne referere til.
Udviklingsprojektet var allerede så godt som på plads og det tvungne medlemskab af ”Kontoret for
Udvikling og Fællesskab” gjorde, at den daglige leder, der kunne bruges som udviklingskonsulentens daglige leder. Derved fik DMgU godkendt ansættelsen af en udviklingskonsulent og den 1.
April startede Anders Grønnegaard i jobbet med kontor i Odense og i Idrættens Hus i Brøndby.
Det fortsatte arbejde med udviklingsprojektet ”Gammel bane – ny klub” har der været brugt lidt tid
på, men der ud over har det været et stille år omkring DIF, KUF og de øvrige specialforbund.
WMF/EMF
I forbindelse med Herre/dame EM i Neutraubling blev der afholdt delegeretkonference for EMF.
Største nyhed og stort set også det eneste, der skete, var, at Sport Accord blev præsenteret som
fremtidig samarbejdspartner for WMF. Sport Accord repræsenterer en stor del af de ikke olympiske
sportsgrene og samarbejdet har allerede betydet, at WMF har kunnet ansætte en fuldtidskonsulent
til at arbejde med styrkelsen af Minigolfens sportslige anseelse.
Fra EMF’s side har der været meget stille og der er derfor ikke noget at fortælle her.
DMgU
Udviklingskonsulenten:
Ansættelsen af Anders Grønnegaard som udviklingskonsulent har haft meget stor betydning for
arbejdet i det forgangne år. Helge Mogensen, daglig leder af KUF har været en stor del af Anders’s
arbejdsdag i det første halve år, som primært har været brugt på uddannelse, så Anders er blevet i
stand til at udføre de opgaver, arbejdet bringer.
Anders har været på besøg i alle foreninger og har derfor fået opbygget et stort kendskab til tingenes tilstand rundt omkring. Dette arbejde fortsættes og der lægges stor vægt på at styrke bestyrelserne i foreningerne, da det typisk er her de største udfordringer ligger. Ydermere arbejder Anders
på udviklingsprojekter i klubberne og har i skrivende stund tegnet udviklingskontrakter med 9 foreninger.
Udviklingsprojektet ”Gammel bane – ny klub” har også været en stor del af Anders’s arbejdsdag.
Anders har i samarbejde med Helge (KUF), Anne-Birgitte (DIF) og bestyrelsen fortsat arbejdet omkring projektet og det er kommet igennem flere behandlinger ved Udviklingsudvalget i DIF og er nu
godkendt til fremlæggelse for vedtagelse ved DIF’s bestyrelse den 24. Februar.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at give Anders et stort skulderklap for godt arbejde i 2014.
Bestyrelsen
I bestyrelsen har 2014 været en lidt mærkeligt år. Flere af medlemmerne har af forskellige personlige årsager været mere eller mindre uarbejdsdygtige og det er derfor meget begrænset hvor meget, der er blevet arbejdet med. Dette er selvfølgelig ikke særligt optimalt, men der arbejdes på at
få optimeret arbejdsgangene, hvilket forhåbentlig kan få frigjort ressourcer, så de bedre kan udnyttes.
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4 af de nuværende medlemmer af bestyrelsen ønsker at fortsætte, men Kim Nyby ønsker at udtræde af bestyrelsen for at hellige sig sit firma. Kim skal have tak for hans bidrag i bestyrelsen og
ønskes held og lykke med firmaet (det går heldigvis rigtig godt)
Udvalg
Specielt et udvalg fik i 2014 en opgave, som var uvant. Appeludvalget stod med den første appel i
mange år, hvilket hurtigt vist sig at være en udfordring. Alene det at få samlet de 3 mand, der skulle til for at kunne behandle sagen, var ganske svært. Manglende svar på både telefonisk og elektronisk kontakt, manglende vilje til at deltage og andre personlige årsager viste sig at være stopklodser for sammensætningen af et beslutningsdygtigt panel. Heldigvis lykkedes det alligevel og
medlemmerne i panelet udførte arbejdet med appelsagen på bedste vis og kan bestemt roses for
indsatsen. Til gengæld viser problematikken med sammensætningen af panelet, at nogle medlemmer af udvalget ikke havde overvejet deres kandidatur tilstrækkeligt.
Jeg håber derfor, at fremtidige kandidater husker at tage med i overvejelserne, at ikke alle sager er
behagelige og at man derfor nogle gange kan risikere at skulle tage stilling til sager hvor ”gamle
venner” kan være en del.
Bestyrelsen er opmærksom på dette og har startet en kommunikation med DIF omkring stiftelsen
af et fælles appeludvalg for de specialforbund, der måtte ønske at lægge funktionen ud af specialforbundet. Men indtil dette er kommet på plads og blevet vedtaget, vil vi fortsat skulle have funktionen hos os selv.
Dommer og Teknisk udvalg har igen i 2014 sikret at vi har fået uddannet nye dommere og der er
således kommet 5 nye til. Dette viste sig at være meget tiltrængt for uden disse ville der ikke have
været dommere nok til vores turneringer. Jeg vil derfor, igen, opfordre alle foreninger til at få uddannet en eller flere dommere. Vi har alle brug for dem.
Turneringsudvalget fik i vanlig god stil afviklet alle DMgU turneringer. Udvalget fik også indført resultatregistrering via mobiltelefoner, hvilket har gjort det muligt at følge med i den øjeblikkelige stilling både derhjemme og på spillestedet. Netop dette tiltag har der været rigtig mange gode tilbagemeldinger omkring. Turneringsudvalget har arbejdet på at fordele opgaverne mellem sig men
mangler et 4. medlem. Denne mangel har været en del af forklaringen på manglende opdateringer
og der arbejdes på at finde endnu et medlem til udvalget.
Lokalunioner
Ikke tidligere i min tid i Dansk Minigolf kan jeg huske, at lokalunionerne har været så aktive som i
2014. Alle 3 unioner har afviklet stævner og turneringer med stigende deltagerantal. Også nytænkning har præget unionerne, hvilket også har betydet, at nye spillere i klubberne glædeligt deltager i
arrangementerne. Jeg håber at alle 3 unioner vil fortsætte i samme ånd.
DMgU turneringer
DMgU’s holdturnering stod for en del ændringer i 2014. Holdstørrelserne blev ændret, spilleformen
blev ændret, divisionerne blev sendt ud forskellige steder og resultatformidlingen blev ændret. Alle
ændringer som havde stor indflydelse på turneringen. Man kan altid diskutere personlige holdninger til ændringerne, men for at komme ud over dette blev alle deltagende foreninger spurgt til deres oplevelser omkring holdturneringen. Der var selvfølgelig lidt forskel på tilbagemeldingerne men
specielt 1 emne var der bred enighed om – manglen på socialt samvær. Turneringsudvalget har
selvfølgelig lyttet til alle kommentarerne og derfor indføres ændringer frem mod 2015.
De 3 DM’er - eternit, stor bane og MOS - blev også gennemført som planlagt. Nord-Als, Putter
Team og Skiveren lagde anlæg til og alle steder blev der vist både godt og spændende spil – et
stort tillykke til alle vindere og til turneringsudvalget for et godt arbejde.
Landshold
2014 var et temmeligt turbulent år for vores landshold. Eneste hold, der egentligt kom helskindet
igennem 2014, var seniorholdet.
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På ungdomssiden har der igennem en lang årrække ikke været meget at arbejde med for landstræneren og 2014 var ingen undtagelse. 3 ud af 4 mulige deltagere blev udtaget og repræsenterede landet til ungdoms VM i Finland.
Udgangen af året bød på en ændring omkring ungdomslandsholdet som følge af flere faktorer. Enden på det hele blev, at Bestyrelsen har forsøgt at ændre sammensætningen omkring ungdommen
for at satse lidt mere socialt end tidligere. Derfor er Morten Christiansen fra Putter Team Odense
indsat som landstræner med Vincent Huus som teknisk træner. Dette makkerpar forventes der
meget af i tiden fremover.
Også omkring herre/dame landsholdet var der megen uro. Sidst på foråret stod det klart, at den tidligere landstræner ikke længere var til rådighed og bestyrelsen forsøgte at finde kandidater til holdene. Desværre kom der stort set ingen tilbagemeldinger fra de personer, der blev spurgt, hvilket
resulterede i at Danmark kun stillede med 1 herre- og 1 damespiller til årets EM i Tyskland.
Til Odense Minigolf Club’s Combi stævne blev Alf Jakobsen spurgt om, han ville tage udfordringen
omkring herre/dame landsholdene. Dette accepterede Alf men dog kun frem til de Nordiske Mesterskaber 2015. Efter NM skal situationen revirderes og vi må se, hvordan situationen så ser ud.
Bestyrelsen håber selvfølgelig, at Alf vil fortsætte arbejdet fremover.
Stævner
Desværre viste 2014 sig igen at være et dårligt år for vores foreningers privatstævner. Antallet af
stævner daler og deltagerne har det med at udeblive. En af de væsentlige faktorer i en forening er,
at der er noget at samles om. Og indenfor minigolf er et helt naturligt samlingspunkt privatstævnerne. Nogle foreninger lægger en stor del af deres identitet i deres stævner og afmatningen i deltagerantallet har derfor stor betydning for foreningen og foreningslivet som helhed. Derfor vil jeg opfordre alle minigolfspillere, såvel nye som gamle – tag ud og deltag. Find tiden og tag nogen af de
andre med. Kun ved at have mulighed for at deltage i aktiviteter får vi nye medlemmer, som bliver i
sporten.
Hvis vi alle kun tager af sted for os selv, har ingen af de nye jo en chance for at finde ind i sporten.
Opskriften er egentlig simpel, hvis vi alle sørger for at få lidt flere med ud og spille, så bliver stævnerne større. Når stævnerne bliver større, kommer der flere af dem. Det er en positiv spiral, som vi
alle kan være med til at skabe ved at åbne lidt op og deltage.
Minigolf.dk
2014 var ikke noget godt år for minigolf.dk. Vores planer om at få skabt et netværk af skibenter i
foreningerne er ikke blevet iværksat. Driften af vores snitliste har mildes talt været ustabil. Opdateringerne af både data og informationer har været for langsomme og i det hele taget må vi nok erkende at bestyrelsens fokus og indsats ikke har været tilstrækkelig. Jeg håber at de tiltag, som vil
blive beskrevet lidt senere i denne beretning, vil være med til at løfte minigolf.dk til det niveau, som
den fortjener.
Fremtiden:
DIF/KUF/Øvrige specialforbund:
Der er ikke umiddelbart nogen ændringer på vej omkring hverken i DIF eller KUF. Dansk Cyklist
Forbund og Dansk Minigolf Union har fælles interesser i Silkeborg og vil sandsynligvis vælge at
gøre fælles front ved forhandlinger med kommunen, når projektet kommer så langt.
Dansk Petanque Forbund har vist sig som en mulig samarbejdspartner ved etablering af nye foreninger. Dette arbejdes der videre på i den kommende tid.
WMF/EMF:
Hos WMF mærker man som nævnt den store interesse for at stabilisere samarbejdet med Sport
Accord. En meget forståelig prioritering, da det vil kunne løfte minigolfens anseelse i rigtig mange
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lande. Ellers er situationen stort set uændret. Både WMF og EMF søger arrangører af diverse mesterskaber og primært EMF mangler frivillige i organisationen.
DMgU:
Udviklingskonsulenten:
Fremadrettet er der nok at se til for vores udviklingskonsulent. ”Gammel bane – ny klub” bliver forhåbentligt godkendt i DIF’s bestyrelse den 24. februar og med det på plads bliver der nok at arbejde med. De allerede planlagte klubudviklingsprojekter kommer også til at fylde en stor del af hverdagen og det fortsatte samarbejde med alle de øvrige udviklingskonsulenter har også høj prioritet.
Bestyrelsen:
Karsten Jørgensen har meldt, at dette bliver hans sidste år i bestyrelsen. Næsten alle kender Karsten og hans store indsats for dansk minigolf. Jeg er derfor ekstra glad for at Karsten allerede nu
har meddelt hans planer, så vi allerede nu kan begynde at lede efter en ny person til bestyrelsen.
Skulle du være interesseret så tag fat i mig så vi kan få os en uforpligtende snak. Der er mange
muligheder.
I bestyrelsen har vi været så heldige at Kristina Matthies har meldt sig som kandidat. Kristina var
igennem en lang årrække ungdomsspiller i Broager og har derfra et stort kendskab til vores minigolf verden. Efterfølgende er Kristina blevet uddannet indenfor marketing og har en naturlig nysgerrighed indenfor medie. Begge områder er om muligt de steder, hvor bestyrelsens nuværende
besætning er svagest og jeg håber derfor, at I vil støtte Kristina ved valget til bestyrelsen, da hun
vil være en klar styrkelse af nogen af de svageste ressourcer, vi har.
Da det nuværende system til sikring af udbetaling af tilgodehavender ikke altid fungerer, vil denne
funktion blive udskilt fra det daglige kassererarbejde. Fremadrettet vil eventuelle tilgodehavender
skulle sendes til betaling@minigolf.dk, hvorfra de så vil blive håndteret. VI håber, at dette vil øge
effektiviteten og mindske generne for alle vores samarbejdspartere.
Når ”gammel bane – ny klub” bliver godkendt, vil det frigøre en del af bestyrelsens ressourcer, så
andre områder kan få det fokus, de fortjener. Efter at vi i en lang årrække har haft fokus på ”kvantitet”, håber vi nu at kunne skifte fokus til ”kvalitet”. Her tænkes primært på udvikling af tilbud til både
eksisterende og nye klubber. Så der altid vil være muligheder for at finde veje ind i minigolfsporten
både indenfor spil, ledelse, samarbejde, hjælp og lignende. Der er ingen tvivl om at netop ”kvaliteten” trænger til et løft.
Udvalg:
De fleste medlemmer af vores udvalg ønsker fortsat at støtte minigolfsporten. Dog er der altid brug
for nye til at give en hånd og jeg håber, at I alle vil spørge jer selv, ”er der noget, jeg kan gøre for
minigolfen”. Det er ikke altid, at man føler sig sikker på, at ens evner slår til og at man derfor vælger den sikre vej og blot siger nej. Her skal I så huske, at DMgU selvfølgelig vil sørge for nødvendig uddannelse og understøttelse af udvalgene, så ingen havner i en situation, hvor opgaverne ikke kan løses. Så gemmer der sig en frivillig i dig så sig til. DMgU støtter gerne medlemmer, som
fremadrettet vil være en del af organisationen, også hvis det først er om et år eller to.
Lokalunioner:
Mit håb for fremtiden i lokalunionerne er, at alle foreninger bliver inddraget. Personligt syntes jeg,
at løsningen på Fyn, hvor formand og kassereren bliver valgt og de øvrige bestyrelsesmedlemmer
er et udpeget medlem fra hver forening, er en god model.
Vores sport er på ingen måde stor nok til, at personlige uoverensstemmelser må blokere for udviklingen af samarbejdet og sporten som helhed. Jeg vil derfor opfordre alle til at kigge indad og se,
om der er noget, som kunne gøres anderledes, så samarbejdet fremmes.
DMgU Turneringer:
DM Holdturneringen vil i 2015 opleve små ændringer. Den primære ændring vil være, at divisionerne igen kommer til at spille samme sted. Der vil være lidt ved resultatformidlingen, men ellers er
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der ikke meget nyt under opsejling. Som I vil se, når I kommer til indkomne forslag, så er der kommet et forslag fra den nye ungdomslandstræner. Forslaget går på, at der ved DM Eternit og DM
Stor bane oprettes en seperat holdturnering, hvor lokalunionerne kan stille med ungdomshold.
Denne holdturnering er meget løst defineret for at muliggøre ændringer, så alle ungdomsspillere vil
kunne deltage og derigennem få opbygget et større fællesskab på tværs af både foreninger og regioner.
Igennem året har der været megen snak omkring pengepræmier ved diverse DM’er. Dette er der
naturligvis blevet lyttet til og bestyrelsen har derfor besluttet at fjerne pengepræmierne ved DM
Eternit og DM Stor bane. Der vil altså fremadrettet blive spillet om æren og medaljer/pokaler. Til
gengæld vil deltagergebyret blive væsentligt nedsat, så det ikke længere kan virke afskrækkende
for deltagelse.
Landshold:
På ungdomssiden er det primære fokus ændret til en styrkelse af den danske ungdom som helhed.
Det sociale er således kommet i højsædet og deltagelse ved internationale mesterskaber kommet
lidt i baggrunden. Det kan komme til at betyde, at vi vil have svingende deltagelse ved diverse
ungdomsmesterskaber i de næste par år. Dette nye fokus vil over tid betyde, at vores ungdom
vokser, hvilket naturligt vil medføre øgede muligheder for at have kvalificerede deltagere ved mesterskaberne fremover. Det er et kæmpe arbejde, der skal udføres, for at dette kan lykkes og det
vil kræve, at alle foreninger støtter op om landstræneren.
Forhåbentligt vil Alf Jakobsen fortsætte som herre/dame træner efter NM. Et nyt ”kuld” af herrespillere er på vej og det nye ”blod” vil klart kunne være med til at løfte truppen fremad. Der burde være
nok at arbejde med og en fokuseret indsats fra såvel spillere, foreninger og landstræneren vil klart
kunne fremme holdenes muligheder.
Omkring seniorerne arbejdes der på at få lavet en ny tilskudsmodel, så det ikke længere er det enkelte arrangement, der afgør tilskuddet men antallet af deltagere. Dette burde sikre en mere ligelig
tildeling af midler og gøre det mere gennemskueligt hvad der sker.
Stævner:
Jeg har allerede nævnt, at de ”gamle” spillere skal tage de ”nye” med ud og spille. Men også foreningerne har en opgave her. Der er rigtig mange muligheder, opret samarbejder med andre foreninger, lav arrangementer beregnet på færre deltagere, gå ”all-in” og lav helt store arrangementer
men vigtigst af alt – hold modet oppe og lav arrangementer. Det styrker foreningen og skaber aktiviteter, som spillerne kan deltage i. Det er et fælles ansvar, vi alle har.
Også deltagergebyret ved private stævner er blevet revurderet. Her har bestyrelsen erkendt, at der
er begået en fejl og at gebyret aldrig skulle have været indført. De gebyrer, der skulle have været
indkrævet for 2014, er for nuværende ikke blevet indkrævet og jeg håber, at Repræsentantskabet
vil give bestyrelsen hjemmel til at undlade at udføre denne indkrævning. Samtidigt fremlægges
ændringsforslag til vores love og vedtægter, så deltagergebyret helt fjernes.
Minigolf.dk:
Som nævnt så har minigolf.dk manglet en del opmærksomhed på det sidste. Dette er bestemt ikke
tilfredsstillende og bestyrelsen vil have langt større fokus på dette fremover. Dog må I alle huske
på, at minigolf.dk aldrig bliver bedre end det indhold, der er og dette indhold er primært nødt til at
komme fra foreningerne og medlemmerne. En af de ting, der derfor vil ske, er, at alle foreninger vil
blive bedt om at udpege en kontaktperson, der kan hjælpe med at sikre, at der kommer nyheder
fra foreningen og til minigolf.dk.
Nordiske Mesterskaber:
I Påsken vil Putter Team Odense danne rammerne omkring de Nordiske Mesterskaber 2015.
Rammerne er ved at være på plads og detailplanlægningen er i gang. Norge, Sverige, Finland og
Letland vil komme på besøg og med de danske deltagere vil der være omkring 70 deltagende spilDansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 21. februar 2015
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ler + ledere. Det viser, at alle de nordiske lande prioriterer netop de Nordiske Mesterskaber højt og
det er en klar styrke, at vi har denne mulighed for samvær. Der sker rigtig mange ting i baggrunden
ved sådanne mesterskaber og vores bånd til de andre lande styrkes og holdninger koordineres.
Det er og vil fortsat være en vigtig ting for DMgU, at disse mesterskaber afholdes. I øjeblikket arbejder Kristina Matthies og Anders Grønnegaard på at få sammensat et program med åbning, lukning og festaften, så alle deltagere kommer hjem med en masse gode oplevelser og minder efter
mesterskaberne.
Til slut vil jeg fremhæve en enkelt spiller, som igen i 2014 gjorde sig særlig bemærket. Vincent
Huus formåede at samle ikke mindre end 47 stormesterpoint (som opfølgning på de 46 i 2013).
En helt igennem fantastisk præstation, som jeg aldrig tidligere har set nogen spiller udføre. Ud over
dette er Vincent altid hjælpsom med ligegyldigt hvad, han bliver spurgt om. Vincent – du er en fantastisk spiller og på mange måder et forbillede for mange minigolfere.
Med et stort tak for året der gik og et håb om fortsat fremgang for minigolfen
Leif Meitilberg
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Bilag 3.
Årsberetning fra turneringsudvalget.
Ved repræsentantskabsmødet 2014 måtte vi desværre konstatere, at der ikke kunne findes nyt
blod til turneringsudvalget, hvilket resulterede i, at turneringsudvalget i hele 2014 kun bestod af 3
mand:
Ib Jørgensen
Morten Rasmussen
Bjarne Hansen
DM Hold:
På repræsentantskabsmødet blev det besluttet, at DM Holdturneringen for 2014 skulle have en
ændret afviklingsstruktur, hvorved elitedivisionen kom til at afvikle 5 afdelinger og 1. division 4 afdelinger på hvert sit anlæg og kun over en spilledag. Endvidere blev holdstørrelserne ændret så
elitedivisionen kunne stille med 5 spillere, hvoraf kun de 4 bedste blev noteret, mens det for 1. divisions vedkommende var 4 spillere, hvoraf de 3 bedste blev noteret.
Elitedivisionen bestod desværre kun af 5 hold, idet AMK ikke var i stand til at stille hold.
1. division bestod af 8 hold.
Holdturneringen blev afviklet på mange anlæg og med et lille antal spillere hvert sted. Dette betød,
at der stort set ikke var pause mellem de enkelte runder. Turneringsudvalget mener, vi vil være
bedre stillet ved at have både elitedivisionen og 1. division på samme anlæg, hvilket godt kan lade
sig gøre med den nuværende turneringsform.
Fra starten af holdturneringen gik vi over til at bruge digital registrering af resultater, hvor vi nu bruger mobiltelefoner i stedet for skrevne tavler. Dette har betydet, at vi har brug for mindre hjælp fra
klubberne ved de enkelte afdelinger af DM ér.
De 2 sidste afdelinger blev for begge divisioner afviklet en lørdag-søndag i og omkring Odense, så
vi fik en samlet præmieoverrækkelse samt lidt socialt samvær divisionerne imellem.
Medaljerne i de 2 divisioner blev fordelt således:
Elitedivisionen:
Guld:
Putter Team Odense 1.
Sølv:
Minigolf Clubben Gelsted 1.
Bronze:
Broager Minigolf Klub 1.
1. division:
Guld:
Sølv:
Bronze:

Putter Team Odense 2.
Minigolf Clubben Gelsted 2.
Randers Minigolf Klub

Grundet turneringsbestemmelserne § 20 må ingen klub have mere end 1 hold I elitedivisionen,
hvorfor oprykning fra 1. division bliver RMK.
TU ønsker samtlige medaljetagere tillykke.
DME:
Årets DME var henlagt til Nordborg, hvor Nordals Minigolf Klub som sædvanligt havde stablet et
godt arrangement på benene. Der blev over hele linjen vist meget godt spil.
Den endelige sejr i seniorrækken gik til Jan Lyø med Christian Maglemose og Erling Jensen på de
efterfølgende pladser.
Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 21. februar 2015
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Ved Herrerne blev det Lars Rosenquist, der tog guldet foran sin holdkammerat fra Gelsted John
Hansen og med Vincent Huus fra Putter Team Odense på bronzepladsen.
Hos de helt gamle mænd var det Erik Meldgaard fra Randers, der igen igen tog sig af guldet på
sikker vis, og med Leif Bæk Roslev på sølvpladsen. Det var en af de lokale Preben Madsen der fik
bronzen.
Laura Fogh Henriksen fra Odense Minigolf Club blev nok turneringens mest sikre mester i damerækken med hele 80 slag ned til sin modstander Britta Frederiksen fra Nord-Als. Laura er da også
den dansker med højeste plads på verdensranglisten med en fornem 9 plads.
Ved senior damerne blev Inge-Lise Prip Hansen, Nord-Als mester foran Lotte Pedersen, Odense
Minigolf Club.
Ved de lidt ældre damer vandt Helen Norup Aalborg med Conni Jakobsen fra Gelsted på andenpladsen.
Rasmus Villadsen blev Dansk Mester i Minijunior, mens hans bror tog sig af guldet i juniorrækken.
Godt gået af de to drenge fra Nord-Als.
Holdturneringen blev en ren fynsk forestilling med Minigolf Clubben Gelsted foran Putter Team
Odense og med Odense Minigolf Club på tredjepladsen.
Tillykke til jer alle.
DMS:
Årets DMS blev afviklet på filt hos Putter Team Odense, der selvfølgelig havde stablet et godt arrangement på benene. I starten af spillet var der lidt spænding omkring de førstepladsen, men efter 3. runde lagde Vincent Huus, Putter Team Odense sig i spidsen og blev der til slut. På de efterfølgende pladser kom Jannick Skov, Gladsaxe og John Hansen, Gelsted. Vincent ender med at
vinde med 23 slag til nr. 2 grundet klassespil, men det betyder også samtidigt, at vi er nødt til at reflektere i sporten og kikke på, hvad der sker, når dette er muligt og hvordan vi kan skabe mere
konkurrence og hvordan vi sikrer at klubberne husker at få de bedste spillere med til mesterskaberne.
Ved mini-junior vandt Oskar Plesner, Putter Team Odense foran klubkammerraten Niels Linell.
Ved damerne gik guldet til Inger Neye fra Roslev foran Rikke Sørensen fra Putter Team Odense.
Senior damer blev som DM på lille bane vundet af Inge-Lise Prip Hansen fra Nord-Als. På andenpladsen havde vi Sonja Christensen fra Odense Minigolf Club og bronzen gik til Grethe Knop fra
Minigolf Clubben Gelsted.
Senior herrer Blev vundet af Jan Lyø fra Putter Team Odense med vores formand Leif Meitilberg
Odense Minigolf Club på andenpladsen og Morten Rasmussen Odense Minigolf Club på tredjepladsen.
Hold vandt Putter Team Odense foran Minigolf Clubben Gelsted og med Odense Minigolf Club
som nr. 3.
Tillykke til jer alle.
DM MOS:
For at gøre det lidt sværere for de senere års vinder af DM MOS, havde vi henlagt årets spillested
til Skiveren Minigolf Center ikke langt fra Skagen. Banerne stillede en del krav til spillerne, der alle
var indstillet på, at ”mesteren” i år skulle ned med nakken. Efter nogle spændende runder måtte alDansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 21. februar 2015
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le konstatere, at Michael igen i år løb med sejren, men dog først efter et spændende omspil med
Morten Rasmussen.
Tillykke alligevel Michael.
Andet:
TU må nok erkende, at vi ikke har været gode nok til at få opdateret de forskellige lister, der er tilgængelige. Vi kan kun beklage og sige, at vi i det kommende år vil gøre os virkelig umage for at
stille alle tilfredse med resultaterne.
Vi vil for det kommende år gerne opfordre klubberne til at overholde de fastsatte tidsfrister omkring
tilmeldinger samt holdopstillinger. Når dette er sagt, skal det retfærdigvis siges, at året 2014 var lidt
bedre end 2013, men det kan gøres bedre.
TU vil gerne takke de arrangerende klubber for et godt samarbejde omkring afviklingen af de enkelte afdelinger.
Turneringsudvalget
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Bilag 4.

Årsberetning 2014 fra Dommer og Teknisk Udvalg.
Den 02.03.2014 afviklede Dommer og Teknisk Udvalg et dommerkursus i OMC’s klubhus. Der var
6 deltagere. Heraf bestod de 5. Det var: Laura Fogh Henriksen, AMK, Jan Rasmussen, SIF, Morten Rasmussen, OMC, Henning Rasmussen, Fjordager og Lili Christiansen, Fjordager. Af disse
har de 3 førstnævnte allerede dømt flittigt.
Den næste opgave for Dommer og Teknisk Udvalg var at finde dommere til holdturneringen. En
opgave der også beviste, at uden et dommerkursus, havde der ikke været dommere til rådighed for
Elitedivisionen. Alle deres afdelinger blev dømt af 2 af de nye dommere, der begge selv spillede i
Elitedivisionen. Til afdelingerne i 1. division var der 3 hhv 4 dommere til rådighed. Til DM-e og DMs var der 5 dommere til rådighed.
Ud over udfordringen med manglende dommere har udvalget ikke haft nogen udfordringer. Der er
ikke modtaget klager eller protester.
Ved udgangen af året råder DMgU fortsat over 15 dommere: Allan Schwab, Henning R, Ib, Inger,
Jakob, Jan, Karsten, Klaus H, Laura, Lilli C, Morten R, Ole R, Svend Åge N, Svend Åge M og Teddy.
Dommer- og Teknisk Udvalg
Morten og Karsten

Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 21. februar 2015

Side 24 af 27

Bilag 5.

Årsberetning 2014
Udviklingskonsulent(UK), Anders Grønnegaard
DMgU´s repræsentantskabsmøde 21.02.15
Så gik 2014, og dermed næsten det første år som UK i unionen. Det har været et spændende og
meget lærerigt år. Et år med nye tilvænninger, nye indtryk, ny viden fra DIF og konsulentverdenen.
Her er en kort opridsning af de ting jeg har nået:
Kontoret i Odense samt i Brøndby er blevet etableret, og med et godt arbejdsmiljø i KUF.
Klubber:

22 ud og 23 klubbesøg aflagt. 7 aftaler om klubudvikling på plads. Der er
godt med lokal aktivitet i klubber, der ikke er repræsenteret rundt omkring i
minigolf Danmark.
18 brugte eternitbaner i Sæby-Gershøj er blevet planlagt med Oliver Christ
som banelægger. Dette sker start 2015 til åbning maj måned.

DIF:

Udviklingsprojekt ud fra analyse er godkendt af DIF og der er hermed grønt
lys for projekt ”Gl. bane – ny klub” med oprettelse af nye klubber i flerstrengede idrætsforeninger eller hos baneejere. Der er ca. 12 interessenter pt.

1-2-træner:

1. kursus er afholdt med et flot deltagerantal på 19 personer. 2. kursus bliver
afholdt hos Brøndby Strand i løbet af 2015.

1-2-idrætsleder:

En begynderuddannelse møntet på unge/nye medlemmer, der skal finde det
attraktivt at deltage i bestyrelse og udvalg i klubberne. Dette er færdigt i
marts og lavet af 6 specialforbund i KUF.

HCA City Games:

En ungdoms camp på filtbanerne i Odense med 10 andre sportsgrene. Der
bliver lavet en turnering for 10-18 årige, hvor ”ikke-klubspillere” også bliver
inviteret. Der er stor støtte fra Kommunen og medierne til dette internationale
”mini OL for ungdom”. DMgU arrangerer en tre-dages turnering.

DMgU:

Der er lavet flot marketingsmateriale til brug i klubberne.

Bestyrelseskursus: I forbindelse med Uddannelsesdagen i Grøndalcenteret, er der lavet et kursus for bestyrelser og udvalg. Kom og deltag. Det er d. 1. marts.
Kurser/Uddannelse: Har igennem KUF/DIF deltaget i en række kurser omkring skolereformen,
organisationsstruktur, foreningsliv, frivillighed m.m.
Fremtiden 2015:

2015 byder på DIF kongres hvor Inger, Gert og undertegnede deltager. Vi
har en stand med 2-3 mobilbaner.
”Gl. bane – ny klub” bliver for alvor søsat.
Der bliver hjulpet med eksisterende baner, grus og fliser i Fjordager og Vissenbjerg der har spurgt om hjælp med dette. I Silkeborg er klubben og
UK/DMgU med i et spændende Multiarena projekt med 5 idrætsgrene under
samme store hal/tag. Klubudviklingen er startet rigtig positivt, og fornemmelsen er, at den fortsætter, for klubberne vil gerne have hjælp og vi sammen
udvikler os i positiv retning.

Jeg ser frem til et godt 2015 sammen med jer.
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Bilag 6.

SENIORBERETNING FOR 2014
Denne beretning er lidt anderledes, end den plejer at være!
Der har i de sidste par år været en del kritik af undertegnede og det er af både seniorer og herrespillere og det vil sikkert også ske i de kommende år! En del af kritikken går på, at det er de samme spillere, der bliver udtaget år efter år. Der bliver ikke afholdt udtagelsesspil eller træningssamlinger og holdet er tidligt udtaget!
Nu vil jeg prøve at forklare hvad, der ligger til grund for mine dispositioner. Så må hver enkelt person gøre op med sig selv, hvordan de vil forholde sig til det!
For at komme på holdet er det vigtigt, at det sociale fungerer godt, da blot 1 person kan ødelægge
stemningen hos alle de andre. De spillere, der deltager, skal kunne respektere de eventuelle afgørelser, som officials kommer med og have situationsfornemmelse. Jeg har igennem mange år fået
oparbejdet megen goodwill blandt de deltagende nationer, som kommer alle spillere på holdet til
gode. Jeg har gennem årene fulgt de spillere, der bliver seniorer og de fleste har fundet ud af,
hvordan det skal fungere, når der afholdes turneringer. Det er den slags spillere, der bliver udtaget.
Grunden til at jeg udtager spillere tidligt og ikke afholder udtagelsesspil og træningssamlinger
osv,.er ganske enkelt planlægning (ferie, arbejde og familieforhold ) for de udtagne spillere. Især
med hensyn til overnatning skal jeg være tidligt ude og derfor skal jeg vide 5-6 måneder i forvejen
hvor mange spillere, jeg har til rådighed til SEM. Derefter bliver holdet udtaget. Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at jeg bruger temmelig mange timer på at finde overnatning og efterfølgende korrespondance på enten tysk eller engelsk. Heldigvis er der også nogle af spillerne, der
kommer med gode forslag til overnatningssteder. Inden jeg går over til selve beretningen for 2014
vil jeg lige minde om, at der er nogen, der ikke forstår at komme med konstruktiv kritik. Det er for
mig lige som de fleste i minigolfsporten frivilligt arbejde.
SEM 2014
Følgende spillere deltog i SEM 6-9 august 2014 i Murnau i Tyskland fordelt i 3 biler, Jan Lyø, Erling Jensen PTO og Morten Rasmussen OMC i den ene bil og Jan Vitten Rasmussen Silkeborg,
Leif Bæk og Peder Jakobsen, Roslev i den anden bil og Robert Baldorf, Gladsaxe kørte alene i
den tredje bil onsdag morgen den 30. juli kl. 5,15 fra København. Det var meningen, at jeg ville køre ca. 800-850 km den første dag og tage en overnatning undervejs, men bilen var i absolut godt
humør og lidt køresyg og ville gerne til Murnau allerede om onsdagen. Så var jeg jo nødt til at følge
med og efter lidt ”rundture” på de sydtyske veje kom jeg til Murnau kl. 19,00 om aftenen efter 1200
km kørsel. Det var heldigt, at der lige var et ledigt værelse tilbage. Det viste sig senere at være det
bedste, hvilket jeg fik lidt kritik af de andre, men så kunne de bare være kommet noget før!
Om torsdagen havde den ene bil lidt van(d)skeligheder med at komme til Murnau, da 2 af vejene til
byen var spærret på grund af oversvømmelse. Det viste sig siden, at der kom temmelig megen
regn i dette område. Træningen var derefter, enten var der kraftig varme og solskin eller også regnede det. Vi mistede en del træningstid 2 af dagene. Da kunne det have været godt med nogle
regnvejrsjakker!
Søndag den 3.8 tog vi efter formiddagstræningen til Garmisch-Partenkirchen (GPK) og en tur med
svævebanen op til Zugspitze, som er Tysklands højeste punkt i ca. 3062 meter på grænsen til Østrig. Desværre var der som forventet overskyet på toppen og 5 graders varme, men alligevel en stor
oplevelse. Bagefter en tur til det Olympiske vinterstadion i GPK og lidt aftensmad i byen.
Mandag aften den 4.-8 var der åbningsceremoni med tyrolermusik og en lille spadseretur ned til
anlægget, hvor der skulle være lodtrækning i et telt. Det var håbløst at følge med i lodtrækningen,
der blev vist på ”storskærm” i teltet. Aftenen sluttede med flot fyrværkeri.
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Spillet:
I programmet i den tyske tekst stod der 3 omgange onsdag og torsdag og i den engelske tekst 4
omgange. Det blev så til 4 omgange og om fredagen, hvor de 2 sidste kvalifikationsomgange skulle spilles, nåede jeg at se 3 forskellige startlister. Det er lidt amatøragtigt!
For holdets vedkommende blev det til en 8. plads ud af 11. Det, synes jeg, er en god placering.
Der skulle ikke så meget til, før det kunne være blevet bedre. Individuelt var det kun Jan Lyø, der
havde rigtig gode chancer for at komme i cupspillet om lørdagen, men lidt utur på de sidste 8 betonbaner gjorde, at han skulle ud i omspil om den sidste plads, som han tabte til en italiener på den
4. omspilsbane.
Resultatformidlingen fredag var meget langsom, da alle resultater fra over 100 spillere, der var
færdig samtidigt, skulle tastes ind manuelt på computeren. Det kneb gevaldigt med opdateringen
undervejs. Ellers havde tyskerne en god organisation på afviklingen af turneringen.
Om lørdagen blev jeg præsenteret for et træningsgebyr på 42 euro for træning den 30. og 31. juli,
men den blev hurtigt annulleret.
Jeg vil sige tak til dem, der deltog, for et fantastisk godt socialt sammenhold med masser af god
jysk lune, der kunne matche den fynske og min københavnske!
Robert Baldorf
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Noter RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 - 31/12
Budget
(Ikke
revideret)

INDTÆGTER

1

Tilskud Danmarks Idræts-Forbund
Løntilskud Danmarks Idræts-Forbund
KUF
Andre eksterne indtægter
Licenser og kontingenter m.v.
Indtægter i alt
Indtægtsreguleringer:
Indtægtsregulerende omkostninger
Løntilskud Danmarks Idræts-Forbund
Nettoindtægter

2014

2013

2.014

812.111
127.500
138.709
19.522
29.825

859.256
0
0
0
40.413

812.000
127.500
89.000
0
45.000

1.127.667

899.669

1.073.500

-125.000
-127.500

-200.000
0

-259.000
-127.500

875.167

699.669

687.000

121.600

OMKOSTNINGER
2

Eliteomkostninger

128.167

196.280

3
4
5
6
7
8

Breddeomkostninger
Turneringsudvalg
Medieudvalg
Dommerudvalg
Tilskud til lokalunioner
Breddeudvalg
Udviklingskonsulent
Toptime, special

160.477
5.171
17.959
19.000
150.212
258.778
20.000

108.659
10.739
16.225
17.000
217.283
0
100.000

Breddeomkostninger i alt

631.597

469.906

Administrative omkostninger
Bestyrelsesomkostninger
Lokaleomkostninger
Administration
Renter og gebyrer

20.235
34.011
181.041
-5.390

20.587
30.775
142.823
-4.945

Administrative omkostninger i alt

229.896

189.240

121.600

Omkostninger i alt

989.660

855.426

787.000

-114.493

-155.758

-100.000

9
10
11

ÅRETS RESULTAT FØR
EKSTRAORDINÆRE POSTER

543.800
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Noter BALANCE PR. 31. DECEMBER
AKTIVER

2014

2.013

15.360
10.000
56.013

23.040
15.000
0

Tilgodehavender:
Dansk Idræts-Forbund
Klubberne
Andre tilgodehavender
KUF
Forudbetalte omkostninger

57.867
46.575
39.061
66.759
125.000

13.791
64.459
25.372
0
250.000

Likvide beholdninger:
Danske Bank - konto 4709 467 751
Sydbank - konto 7110 018 49 78
Sydbank - konto 7110 145 10 12 (TU)
Sydbank - konto 7110 145 10 20 (HD)
Sydbank - indlån med opsigelse
Vestjysk Bank - indlån, bundet til 15/9 2017 - 3,0 %
Kassebeholdning

4.932
187.424
3.531
2.015
0
428.047
986

2.360
201.127
4.675
2.015
0
415.580
7.986

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

1.043.571

1.025.405

AKTIVER I ALT

1.043.571

1.025.405

OMSÆTNINGSAKTIVER
Beholding af:
Medaljer
Landsholdsdragter
Anlæg

12

Side 9

Noter BALANCE PR. 31. DECEMBER
PASSIVER

2014

2.013

697.508
-114.493

853.266
-155.758

583.016

697.508

Herre- & damelandsholdet
Juniorlandsholdet
Nordiske mesterskaber

72.598
36.237
130.627

62.770
50.101
94.147

HENSÆTTELSER I ALT

239.462

207.018

Mastercard
Skyldige omkostninger

1.057
220.037

0
120.879

GÆLD I ALT

221.093

120.879

1.043.571

1.025.405

EGENKAPITAL
Saldo primo
Årets resultat
EGENKAPITAL I ALT
HENSÆTTELSER

GÆLD

PASSIVER I ALT

Side 10

Noter SPECIFIKATIONER

1

2.013

0
29.375
0
450
0

0
40.413
0
0
0

29.825

40.413

Licenser og kontingenter m.v.
Kontingenter
Startafgifter
Licenser
Andre indtægter
Udstyr

2

2.014

Eliteomkostninger
Juniorer
Indenlandske aktiviteter m.v.
Mesterskabsdeltagelse m.v.
Hensat primo
Hensat ultimo
Juniorer i alt

20.735
49.552
-50.101
36.237
56.423

Herrer & Damer
Indenlandske aktiviteter m.v.
Mesterskabsdeltagelse m.v.
Hensat primo
Hensat ultimo
Herrer & Damer i alt

0
25.436
-62.770
72.598
35.264

Nordiske mesterskaber
Mesterskabsdeltagelse m.v.
Hensat primo
Hensat ultimo

0
-94.147
130.627
36.480
128.167

196.280

Side 11

Noter SPECIFIKATIONER

3

3.758
20.856
19.635
5.624
0
16.000
30.125
12.661

160.477

108.659

5.171
0
0
0

5.424
5.315
0
0

5.171

10.739

14.840
1.883
1.236

16.225
0
0

17.959

16.225

6.000
6.000
7.000

5.500
4.500
7.000

19.000

17.000

Dommerudvalg
Dommere
Kurser
Udvalgsomkostninger

6

6.666
24.544
22.007
8.059
0
25.526
58.172
15.504

Medieudvalg
Internet
Udvikling af hjemmeside
Køb af udstyr
Udvalgsomkostninger

5

2.013

Turneringsudvalg
Holdturneringen
DM, stor bane
DM, eternit
DM, minigolf open standard
Tilskud, Europacup for mesterhold
Baneleje
2014 = BAMS (Telefonr m.v.) / 2013 = Alkoholdmetre
Udvalgsomkostninger

4

2.014

Tilskud til lokalunioner
Fyns Minigolf Union
Sjællands Minigolf Union
Jysk Minigolf Union

Side 12

Noter SPECIFIKATIONER

7

48.672
0
0
81.627
19.913

111.204
0
0
80.028
26.051

150.212

217.283

250.020
-127.500
52.303
46.800
16.750
20.405

0
0
0
0
0
0

258.778

0

20.235

20.587

20.235

20.587

Udviklingskonsulent
Sportens udbreddelse og nye klubber
Løntilskud
Kørsel
Faglig ledelse
Husleje (KUF)
Andre omkostninger

9

2.013

Breddeudvalg
Sportens udbreddelse og nye klubber
Støtte til medlemsfremgang
Mentorordning
Afholdelse af interne kurser
Seniorer, EM/WM

8

2.014

Bestyrelsesomkostninger
Rejse-, opholds- og fortæringsomkostninger m.v.

Side 13

Noter SPECIFIKATIONER

10

2.014

2.013

8.135
7.865
0
39.000
2.365
4.500
10.232
1.248
0
20.000
24.754
21.628

0
1.605
0
41.500
1.964
0
8.946
1.406
0
20.000
25.073
28.396

4.557
30.505
6.250

2.857
4.826
6.250

181.041

142.823

-12.455
0
7.065

-12.104
0
7.159

-5.390

-4.945

Toptime, vedrørende 2015
Heraf omkostningsført i 2013

250.000
-125.000

250.000
-125.000

Toptime, vedrørende 2014
Heraf omkostningsført i 2012
Heraf omkostningsført i 2013
Heraf omkostningsført i 2014

250.000
-100.000
-25.000
-125.000

250.000
-100.000
-25.000

125.000

250.000

Administration
Kontorhold & porto
Telefon
Telefon, sekretærservice
Telefongodtgørelse, organisation
Kontingent, WMF & EMF
Kontingent, KUF
Forsikringer
Gaver
Småanskaffelser
Revision
Repræsentantskabsmøde
Andre møder og rejseomkostninger
Internatinale møder/kongresser
Ansøgt tilskud fra DIF
Mindre nyanskaffelser
Økonomisystem

11

Renter og gebyrer
Renter, bank
Renteudgifter
Gebyrer

12

18.556
-13.998

Forudbetalte omkostninger

Side 14

Dansk Minigolf Union
BUDGET
Note INDTÆGTER
Tilskud Danmarks Idræts-Forbund
Løntilskud Danmarks Idræts-Forbund
KUF
Andre eksterne indtægter
Licenser og kontingenter m.v.
Bruttoindtægter i alt
Indtægtsreguleringer:
Indtægtsregulerende omkostninger / Toptime
Løntilskud Danmarks Idræts-Forbund
KUF klippekort
Nettoindtægter

2.015

2.014

842.000
170.000
105.000
0
18.000

812.000
127.500
89.000
0
45.000

1.135.000

1.073.500

-125.000
-170.000
-21.000

-170.000
-127.500
-89.000

819.000

687.000

125.000

212.800

597.000

452.600

240.000

121.600

-143.000

-100.000

Eliteomkostninger
Herrer / Damer
Juniorer
NM-pulje

1
2
3

30.000
70.000
25.000

Eliteomkostninger i alt

125.000

Breddeomkostninger
Øvrige breddeomkostninger
Udviklingskonsulent
Projekt

272.000
145.000
180.000

Breddeomkostninger i alt

597.000

Administrative omkostninger
Bestyrelsesomkostninger
Lokaleomkostninger
Administration
Renteindtægter, netto

25.000
35.000
185.000
-5.000

Administrative omkostninger i alt

240.000

BUDGETTERET RESULTAT
Landshold til forbrug 2015

Budget

Hensat

I alt

Herrer / Damer
Juniorer
NM-pulje

30.000
70.000
25.000

72.598
36.237
130.627

102.598
106.237
155.627

Side 1

Dansk Minigolf Union
NOTER
1

Øvrige breddeomkostninger
Turneringsudvalget
Hold
DMS & DME
MOS
Baneleje
Europacup
Andre udvalgsomkostninger
Turneringsudvalget i alt

7.000
16.000
8.000
25.000
15.000
30.000
101.000

Medieudvalg

101.000
6.000

Dommerudvalg

20.000

Lokalunioner

20.000

Breddeudvalg
Udbreddelse af sporten
Kurser
Klubmøde
Organisationsmøde
Andet
Projekter
Seniorlandshold
Breddeudvalg i alt

25.000
0
45.000
10.000
25.000
20.000
125.000

Øvrige breddeomkostninger i alt
2

125.000
272.000

Udviklingskonsulent
Direkte omkostninger
Faglig ledelse, KUF
Husleje, KUF
Tilskud fra KUF
Overført til projekt

430.000
55.000
25.000
-80.000
-206.000
224.000

Løntilskud
Heraf overført til projekt

170.000
-91.000
79.000

Udviklingskonsulent i alt

-79.000
145.000

Side 2

Dansk Minigolf Union
NOTER
3

Udviklingsprojekt
Konsulentydelser
Uddannelse i projektet
Andre omkostninger

206.000
5.000
225.000

Projekt i alt

436.000

Finansiering:
DIF, udviklingspulje
Løntilskud
Lokal finansiering

100.000
91.000
65.000
256.000

Udviklingsprojekt i alt

-256.000
180.000

Side 3

