Dagsorden: Bestyrelsesmøde
Dato:

12. maj 2020, kl. 20.30

Sted:

Skype

Deltagere:

Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Heino Nielsen (HN), Torben Fjordvang (TF), Mikkel
Brandstrup Sartor (MBS), Ole Ipsen (OI), Jan Hansen (JH) og Marianne Pedersen (MP)

Afbud:
Gæster:

1. Godkendelse af dagsorden
Handling:
Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.
Dagsordenen er godkendt og MP tager referat.

2. Covid19-situationen status
Baggrund:
Der er udarbejdet en plan for åbningen af Danmark i fire faser – hvad betyder det for os?
Handling:
Vi håber på, at der sker en lempelse af forsamlingsforbuddet den 8. juni, hvorfor
betydningen heraf har fået et særskilt punkt på dagsordenen (se pkt. 3).
Repræsentantskabsmøde 2020 - MRS kontakter Jan Larsen om muligheden for udsættelse
heraf.
Opfølgning på spor 2 – MP undersøger mulighed for online møde med Pernille (DIF)
målrettet en drøftelse af spor 2’s fremtid, samt en planlægning for den kommende periodes
arbejde med strategiske spor. Gerne med mulighed for at fortsætte spor og komprimere
processen (evt. En weekend)

3. Afvikling af turnering og spil – vurdering jf. covid19-situationen.
Baggrund:
DM-Hold blev aflyst i forlængelse af statsministerens pressemøde sidste torsdag, da det ikke
vurderes realistisk at kunne gennemføre i 2020. I forlængelse heraf og af ovenstående skal vi
konkret se på, hvad situationen har af betydning for en potentiel afvikling af turneringer og
spil hen over sommeren og efteråret.
Handling:
Der er i bestyrelsen blevet drøftet mulighederne for at afvikle et coronamesterskab – en
turnering, der er tilpasset de nuværende retningslinjer for minigolfaktivitet. TF drøfter
formalia med TU, hvorefter der sendes indbydelser samt en beskrivelse af
turneringsformatet ud til alle medlemmer.

Det besluttes, at alle udendørs DM’er ikke afvikles på de planlagte dage grundet
coronasituationen, men det foreslås, at der weekenden den 12.-13. september afvikles et
DM på en banetype og hos den klub, der bliver udtrukket blandt årets tre arrangører
(Jyllinge, OMC og Nordborg). Hvis de to klubber, der ikke bliver udtrukket ønsker det, kan de
få lov at sikre sig datoerne for de givne DM’er i 2021. TF fortsætter denne dialog med TU,
som kontakter de implicerede klubber og foretager en lodtrækning blandt klubberne, der
offentliggøres på unionens medier.
Da ovenstående dato falder sammen med aktiviteter i både Fyns Minigolf Union og Jysk
Minigolf Union kontakter MP formændene med henblik på muligheden for at rykke disse
arrangementer til øvrige datoer. Begge unioner har fri mulighed for at benytte tidligere
reserverede DMgU datoer, hvis dette ønskes.
Ift. stormesterturnering, så tager TF ligeledes dialogen med til TU, der får deadline søndag
den 17. maj kl. 23.59 – bestyrelsen holder møde mandag.
Orientering til klubber i morgen
MP laver udkast til et skriv til alle klubber og formænd vedr. bestyrelsens tanker om en mulig
forestående lempelse af forsamlingsforbuddet den 8. juni. Dette skriv indeholde:
• En klar præcisering af at alle de ændringer klubberne foretager bliver clearet med deres
respektive kommuner, således vi ikke oplever problemer med kommuner og klubber, der
bliver straffet enten økonomisk eller med nedlukning
• En orientering om, at DIF giver grønt lys for adgang til toiletforhold i forbindelse med
udendørs aktivitet, såfremt der foretages hyppig rengøring og er rengøringsartikler til
rådighed, således den enkelte kan spritte af, hvis denne ønsker det. Dette punkt skal
klubberne dog være særligt opmærksomme på i forbindelse med dialogen med
kommunerne, da vi har erfaring med kommuner, som IKKE tillader dette trods DIFs
accept.
• En orientering om, at bestyrelsen forventer at kunne tillade spil, turneringer og stævner
for klubber og lokalunioner i forbindelse med den forventede lempelse af
forsamlingsforbuddet. Disse skal dog efterleve kravene vedr. forsamlingsforbuddet og de
retningslinjer DMgU udsender umiddelbart efter offentliggørelsen af en lempelse.
Klubber og lokalunioner kan dermed frit begynde en forsigtig planlægning af sommerens
aktiviteter, hvortil vi henviser alle interessenter til at melde ind med stævner og
turneringer til TU, således vi kan få den mest hensigtsmæssige organisering heraf.
• Afslutningsvist og i forlængelse af ovenstående gøres der opmærksom på, at DMgU
forventer at afholde arrangement den 12.-13. september, hvorfor denne weekend, som
den eneste i hele sæsonen 2020, vil være låst for øvrige stævner. Mere information
herom følger i den kommende uge.

4. Nyt fra konsulenten
Baggrund:
Bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet hos konsulenten.
Handling:
Konsulenten er løbende i dialog med klubber, der har spørgsmål eller udfordringer forbundet
med coronasituationen – dog virker mange klubber til at være rigtig godt i gang med aktivitet
efter gode dialoger med de respektive kommuner. Der er dog nogle få klubber, som har
oplevet større eller mindre udfordringer i forbindelse med at få lov til at spille og have
aktivitet på banerne, men dem er MP i dialog med. MP er ligeledes løbende i dialog med DIF
og relevante myndigheder, når der er tegn til ændringer i situationen.
Vores to nye klubber i Galten-Skovby og Øster Lindet er kommet i fuld gang med
baneetableringerne. Der bliver arbejdet godt og hårdt hos de frivillige i de to klubber med at
få banerne klar. I den forbindelse har MP også været i dialog med DIF og øvrige medier ift.
positiv medieomtale af minigolfen, hvilket har kastet et par artikler/opslag af sig indtil videre
og muligvis er der nogle på vej.
MP skal på foreningsbesøg ved en ny potentiel forening på Sjælland i den kommende uge.

5. Siden sidst / orientering:
a. WMF
Ingen bemærkninger
b. EMF
Ingen bemærkninger
c. DIF
Ingen bemærkninger, foruden nævnte
d. Idrættens Kompetencecenter
Ingen bemærkninger
e. Lokalunionerne
Ingen bemærkninger, foruden nævnte
f. Klubberne
Ingen bemærkninger, foruden nævnte
g. Dommer- og tekniskudvalg
Ingen bemærkninger
h. Turneringsudvalg
Ingen bemærkninger, foruden nævnte

i. Eliteudvalg
Ingen bemærkninger
j. Appeludvalg
Ingen bemærkninger
k. Medieudvalg
Ingen bemærkninger, foruden nævnte
l. Uddannelse
Ingen bemærkninger
m. Udvikling og bredde
Ingen bemærkninger, foruden nævnte

6. Eventuelt

