
 

Side 1 af 2 
 

Forretningsorden for eliteudvalget 
Eliteudvalget I Dansk Minigolf Union beskrives i forretningsorden og nedsættes jævnfør § 19 stk. a i love for 

Dansk Minigolf Union. 

Formål 
Som bistand til at varetage de opgaver, som påhviler Dansk Minigolf Unions bestyrelse, nedsættes følgende 

udvalg med formål om at planlægge, udvikle og afholde landsholdsrelaterede arrangementer efter Dansk 

Minigolf Unions interesse. Disse arrangementer kan eksempelvis være landsholdssamlinger, deltagelse i 

internationale mesterskaber og spillerudvikling. 

Funktion 
Udvalgets funktion er at holde overblik over, samt varetage alle aspekter omkring unionens landshold. 

Herunder bruttotrup, landsholdssamlinger, spillerudvikling i bruttotruppen, støttefunktioner omkring 

landsholdsrejser, holdleder udvikling og andet. 

Udvalgets sammensætning 
Udvalget består af landstrænere (indtil 3), 1 bestyrelses repræsentant samt øvrige medlemmer der 

tilknyttes udvalget. Landstrænere og bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Udvalget kan 

supplere sig selv med yderligere medlemmer/hjælpere. 

Udvalget konstituerer sig selv (godkendelse i bestyrelsen), dog er udvalgsmedlemmet fra bestyrelsen 

formand for udvalget. 

Udvalgets kompetencer 
Af generelle kompetencer bør udvalgsmedlemmer være villige til at yde en indsats for andre og være klar 

på at tage arbejdshandskerne på. 

Af mere konkrete kompetencer er det ønskværdigt at udvalgsmedlemmerne har turneringsforståelse og 

deltager ved Dansk Minigolf Unions turneringer. Generelt bør udvalgsmedlemmer der har med det 

spiltekniske at gøre have en dybere spilforståelse.  

For habilitetsbestemmelser for udvalget henvises til § 28 af Dansk Minigolf Unions love. 

Mødevirksomhed 
Der skal afholdes møder fire gange årligt, samt efter behov. 

Udvalget skal udfærdige referater, der skal forelægges Dansk Minigolf Unions bestyrelse senest 7 dage 

efter mødets afvikling.  

Beslutningskompetence 
Udvalget udarbejder budget for årets arbejde til godkendelse i bestyrelsen. Budgettet skal afspejle de 

retningslinjer for landshold der er defineret af bestyrelsen. 
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Herefter har udvalget fuld beslutningskompetence indenfor budget, såfremt grundforudsætningerne herfor 

overholdes. Med grundforudsætninger menes eksempelvis antallet af spillere, samlinger m.v. 

I forbindelse med øvrige beslutninger skal eliteudvalget udarbejde en indstilling til bestyrelsen. 

 

 


