
 
 

Referat: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  06. april 2022, kl. 18.00   

Sted:  Online 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Torben Fjordvang (TF), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), Marianne Ipsen 

(MI) og Michael Sølling (MRS) 

Afbud:   Christina Sørensen (CS), Evald Nielsen (EN) og Elisabeth Poulsen (EP) 

 
 

1. Turneringsudvalget – NØDRÅB 

I skrivende stund består TU udelukkende af TF. Klubberne opfordres derfor på det kraftigste til at finde 

personer til udvalget til det kommende repræsentantskabsmøde. I må rigtigt gerne melde personerne 

ind før repræsentantskabsmødet. Bliver der ikke fundet medlemmer til udvalget kan konsekvensen 

blive, at vi bliver nødt til at skære ned på antallet af DMgU-arrangementer. 

 

2. Det kommende repræsentantskabsmøde 

Der bliver udsendt indkaldelse til erstatning for det aflyste repræsentantskabsmøde til afholdelse 22. 

maj 2022. 

 

Alkoholpolitik 

På repræsentantskabsmøde skal der behandles forslag til vedtagelse af ny alkoholpolitik i forbindelse 

med DMgU-arrangementer. I forhold til det fremsendte forslag vil bestyrelsen foreslå, at 

ikrafttrædelsesdatoen for en eventuel kommende alkohol politik bliver udskudt til 1/1 2023. 

 

Alkoholpolitik og DMgU-kompensationer 

Vedtages alkoholpolitikken i sin helhed er det bestyrelsens indstilling, at DMgU fremadrettet delvist vil 

kompensere de arrangerende klubber/baneejere således: 

 

• DM’ere – banelejen forhøjes til kr. 10.000 pr. arrangement (weekend) 

• Stormesterturneringer – der indføres et arrangementtilskud på kr. 5.000 

 

3. Nyt fra konsulenten 

Ikke tilstede. 

Tilfredshedsundersøgelse udarbejdet – godkendt – udsendes! 

I forbindelse med DM-ugen i Aalborg/Nørresundby arbejdes der videre med fællesarrangement 

sammen med Svømning og Squash. 

 

 

 



 
 
4. Standard dagsorden: 

 

a.     WMF   

Intet 

 

 

b. EMF 

TF & MRS deltager på årets generalforsamling 20. august 2022 

  

c. DIF 

DIF holder årsmøde 7/5 2022 – LM og MRS deltager. 

Medlemstallene fra DIF er meldt nu blevet meldt ud. Vi er nu registreret med 2.082 

medlemmer og 31 klubber. MRS kontakter IKC for at få tilskuddene til lokalunionerne afregnet 

hurtigst muligt. 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Fejlhåndtering af fuldmagter i IKC har været årsagen til den forsinkede udsendelse af DMgU’s 

årsregnskab for 2021. Revisor har skriftligt bekræftet, at unionens regnskabsmateriale var 

rettidigt indleveret. 

 

e. Lokalunionerne 

Er i forårsopstart. 

 

f. Klubberne  

Intet nyt se Udvikling og Bredde 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Der afholdes dommerkursus 9/4 2022 i Odense. 

 

h. Turneringsudvalg  

Se punkt 1 

 

i. Eliteudvalg  

Diverse invitationer modtaget til årets internationale mesterskaber. 

 

j. Anti-Doping  

Intet nyt 

 

k. Appeludvalg  

Intet nyt 

 



 
 

l. Medieudvalg 

Intet nyt 

 

m. Uddannelse  

Intet nyt 

 

n. Udvikling og bredde  

Besøg i Bjerndrup er gennemført. 

 

o. Diverse 

Ide/forslag vedrørende Kurser for mere øvede/Mentorordning og Ide/forslag vedrørende 

kortere turneringer for juniorer - behandlingen udskydes til kommende organisationsmøde. 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

 

11/5 2022 – kl. 18:00 – On line / forberedelse til repræsentantskabsmøde 

8/6 2022 – kl. 18:00 – Fysisk møde i Odense 

7/9 2022 – kl. 18:00 – ikke fastlagt. 

 

 


