
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  11. august 2021, kl. 20.00   

Sted:  Skype 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Torben Fjordvang (TF), Christina Sørensen (CS), Michael Sølling (MRS), 

Mikkel Brandstrup Sartor (MBS) 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 tager referat. 
 

 

2. Repræsentantskabsmøde 2021 

Baggrund: Vi afholder repræsentantskabsmøde lørdag den 28. august i Mødecenter Odense. Der 

lægges sidste hånd på praktik og materiale, der udsendes senest den 18. august. 

Handling: Materialet vendes og tilrettes, så det er klar til udsendelse. Dagsordenen fastlægges og MP 
sender PP præsentation ud til bestyrelsen for gennemgang forud for mødet. Det har været 
oppe at vende med et eksternt oplæg. LM tager kontakt til MinForening for mulighed for et 
oplæg. 

  

 

3. DM Eternit 

Baggrund: DM Eternit blev afviklet i weekenden den 3.-4. juli. Der laves en kort evaluering af afviklingen 

og forløbet op imod. 

Handling: LM oplyser, at han fremadrettet ikke kommer til at stå til rådighed for TU, som 

turneringsafvikler.  

Der var en stor og flot repræsentation, herunder også nye turneringsspillere, fra Bornholm, 

hvilket var en fornøjelse at se. Turneringen forløb rigtig fint, og der skal lyde en stor tak til 

Brøndby Strand Minigolf Klub for et flot arrangement og værtskab. 

 
4. Kurser 

Baggrund: Der vises større og større interesse for vores ”Godt begyndt med minigolf” fra nye, såvel som 

etablerede klubber. Der tales om en fremtidig strategi herfor – herunder instruktørkorps, 

godtgørelse m.m. 



 
 
Handling: Der er enighed i bestyrelsen om at øge fokus på vores kurser, herunder etablere 

instruktørkorps, samt facilitere økonomi til kørsel, fortæring og godtgørelse, hvilket også er i 

klar tråd med den kommende strategi. MP undersøger satsen for den skattefri godtgørelse 

med regnskab/IKC og punktet tages med på næste møde. 

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

Handling: I forlængelse af ovenstående kan nævnes, at der har været afholdt ”Godt begyndt” kursus i 

Jyllinge Minigolf Klub med stor succes. Klubben havde mere end 30 deltagere, hvorfor der 

blev lavet både et formiddags- og et eftermiddagskursus, således alle kunne få god tid på 

banerne med instruktørerne. Torben Fjordvang, Tim Danielsen og Jannick Skov var 

instruktører på kurset, og de har alle fået stor ros. 

 Der er godt gang i baneetableringen i vores nye Sønderjyske klub Bjerndrup. 

 Øster Lindet, der er vært ved dette års DM MOS, har godt gang i banerne og kan fejre officiel 

indvielse af deres baner lørdag den 18. september. 

 Galten-Skovby Minigolf Klub er ligeledes kommet helt i mål med deres betonanlæg, hvorfor 

arbejdet på de omkringliggende faciliteter er påbegyndt. Klubben forventer at kunne holde 

officiel indvielse af banerne i maj 2022. 

  

6. Eventuelt  

a.     WMF  

Der er to nye lande, der har søgt om optagelse i WMF 

Ungdoms Grand Prix afvikles på nuværende tidspunkt 

Alle aktiviteter i 2021 er flyttet til 2022 

 

b. EMF  

Ingen bemærkninger 

 

c. DIF  

Der er blevet valgt ny formand i DIF, det blev Hans Natorp. Frans Hammer er valgt som ny 

næstformand, mens Thomas Bach fortsætter som næstformand. 

Der bliver ikke deltagelse af DMgU ved dette års budgetmøde. 

I forbindelse med dette års budgetmøde fastlægges økonomien for den kommende 4-årige 

strategiperiode. Der er afsluttende høringsfase kørende pt. 

Leif deltager i formandsmøde 6. september. 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Ingen bemærkninger 

  



 
 

e. Lokalunionerne  

Morten Christiansen er valgt som ny formand for Sjællands Minigolf Union. Stort tillykke 

med valget. 

Der var genvalg til alle poster ved generalforsamlingen i Jysk Minigolf Union. 

 

f. Klubberne  

Det forlyder at Roslev har fået nye plader leveret, dog med lidt forsinkelse på anlæggelsen. 

Nyker tilbydes rammerne, der er opmagasineret på Sjælland. MRS har kontakten. 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Ingen bemærkninger 

 

h. Turneringsudvalg  

Snitlisten skal opdateres – TU er opmærksomme herpå. 

Indbydelse til DM Filt og DM MOS er udsendt. 

 

i. Eliteudvalg 

Der er etableret dialog mellem de nordiske lande ift. afvikling af NM i 2022. 

 

j. Appeludvalg 

Ingen bemærkninger 

 

k. Medieudvalg  

Ingen bemærkninger 

 

l. Uddannelse 

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte 

 

m. Udvikling og bredde  

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte 

 


