
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  20. januar 2021, kl. 19.00   

Sted:  Skype 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Mikkel Brandstrup Sartor 

(MBS), Ole Ipsen (OI), Christina Sørensen (CS) og Marianne Pedersen (MP) 

Afbud:   Evald Nielsen (EN) 

Gæster:  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Baggrund:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
Handling:         Dagsordenen er godkendt og MP er valgt som referent. 
 

 

2. Turneringen 2021 
Baggrund: Turneringsudvalget har haft et nyt møde vedrørende turneringsstrukturen for sæsonen 2021 

efter bestyrelsen har givet deres besyv med på det seneste udkast. Det nye udkast drøftes. 

Handling: Turneringsudvalget har drøftet de tilbagemeldinger, bestyrelsen havde til det seneste 

udkast. Der er møde i Turneringsudvalget i morgen, hvor de sidste detaljer skal fastlægges. 

Datoerne for DM’erne, samt en overordnet beskrivelse heraf udsendes af TU snarest. Den 

detaljerede turneringssturktur for DM præsenteres på Repræsentantskabsmødet den 27. 

marts. 

 

3. Hjemmesiden 
Baggrund: Christina har gennemgået de nuværende funktioner på hjemmesiden, som gennemgås på 

mødet med henblik på at blive skarp på hvilke funktioner, der ønskes på vores nye 

hjemmeside. 

Handling: Christina præsenterer sit arbejde med at gennemse hjemmesiden, og hvordan den ser ud i 

dag. Alle er enige om, at vi skal have lagt et stykke arbejde i at få taget nogle nye og 

opdaterede billeder. Der er de seneste år er der ytret frustration over at finde referater fra 

unionen. Det foreslås, at vores referater ligger som en mere åben fane sammen med 

nyheder og resultater. Derudover ønsker vi at få opbygget en hjemmeside, hvor alle 

klubberne kan have deres egen side, hvor de kan have adgang til at opdatere med 

informationer. Afslutningsvist bliver det foreslået, at der i forbindelse med alle klubfaner 

bliver lavet en banepræsentation og baneplan for de enkelte baner. Der skal ses på en 

model, for at lave disse – evt. en uddannelse af personer, der tager ud og laver disse planer. 



 
 
 Bestyrelsen giver Christina og Marianne bemyndigelse til at se nærmere på, hvordan en 

fremtidig hjemmeside skal bygges op, og komme med et udkast til fremtidig opbygning. 

 

4. Nyt fra konsulenten 
Baggrund: Konsulenten fortæller hvad der sket siden sidst. 

Handling: Fortsat dialog med forskellige klubber, rundt om i landet. Nogle steder sænker Corona-

situationen processen lidt, men der er fortsat løbende dialog med 6 forskellige interessenter. 

 Der begynder at tikke medlemstal ind fra de forskellige klubber. MP sender opfordring ud til 

klubber, der mangler at melde ind med medlemmer.  

 Der er bestilt nyt landsholdstøj. Bestyrelsen beslutter i den forbindelse at sende det gamle 

landsholdtøj i udbud blandt tidligere landsholdsspillere, der kan få et fuldt sæt (træningssæt 

indeholdende træningstrøje og træningsbukser + sweatshirt) for 100 kr. Pengene går 

ubeskåret til landsholdsarbejdet. 

  

5. Eventuelt  

a.     WMF  

WMF har købt niveau 1 af Bangolf Arena Online og stiller det til rådighed for 

medlemslande. Niveau 1 er primært medlemsregistrering. 

 

b. EMF  

Ingen bemærkninger 

 

c. DIF  

Vi har haft statusmøde med DIF. Det var et positivt møde, hvor vi fik meget ros for vores 

håndtering af corona-situation. Vi snakkede derfor også lidt fremtid og den nye strategi, 

som var blevet meget positivt modtaget i DIF stort set uden bemærkninger. Der var god rød 

tråd mellem den nuværende og fremtidige strategier, og vi afventer nu tilbagemelding fra 

DIFs bestyrelse på udkastet på den kommende strategi. 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

IKC har fået ny direktør, Thomas Sørensen. 

 

e. Lokalunionerne  

Ingen bemærkninger 

 

f. Klubberne  

Vi har efter flytningen af filtbanerne fået en ansøgning fra Gladsaxe Minigolf Klub på 2500 

kr. som kompensation for tid brugt i forbindelse med flytningen af banerne. Denne har 

bestyrelsen valgt ikke at imødekomme. Der er fremsendt skriftligt svar herom til Gladsaxe 

Minigolf Klub.  

 



 
 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Ingen bemærkninger 

 

h. Turneringsudvalg  

Ingen bemærkninger, foruden før nævnte. 

 

i. Eliteudvalg 

Bestyrelsen og Eliteudvalget arbejder på at få afdækket landsholdsaktiviteten i 2021. 

 

j. Appeludvalg 

Punktet udgår fremadrettet og erstattes af et punkt ovenfor, hvis der kommer sager ind. 

 

k. Uddannelse 

Ingen bemærkninger 

 

l. Udvikling og bredde  

Ingen bemærkninger, foruden før nævnte 

 


