
 
 

Dagsorden: Ekstraordinært bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  6. januar 2021, kl. 19.30   

Sted:  Skype 

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

Christina Sørensen (CS) og Marianne Pedersen (MP) 

Afbud:   Michael Sølling (MRS) og Evald Nielsen (EN) 

Gæster:  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Baggrund:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
Handling:         Dagsordenen er godkendt og MP tager referat. 
 

 

2. Filtbanerne i Gladsaxe 
Baggrund: Dansk Minigolf Unions blev umiddelbart før jul gjort opmærksomme på, at de filtbaner, der 

har været opmagasineret i Gladsaxe, ikke længere kunne opmagasineres der, da der skulle 

laves kommunalt arbejde i området.  

Handling: Bestyrelsen har arbejdet i alternative placeringer til banen, hvor der blev diskuteret, hvorvidt 

den skulle sendes til opmagasinering andetsteds, eller om der kunne være nye/eksisterende 

klubber som aftagere. I den forbindelse meldte både OMC og Øster Lars deres interesse. I 

den forbindelse trådte bestyrelsesmedlemmerne Leif Meitilberg og Christina Sørensen ud af 

beslutningsprocessen og deltog derfor ikke i mødet omkring beslutningen af placeringen af 

banen. Dette møde blev afviklet af den resterende del af bestyrelsen, der besluttede at 

imødekomme OMC ansøgning om banerne.  

 

 

3. Hjemmesiden 
Baggrund: Der er siden sommeren arbejdet på at komme ind i systemet omkring hjemmesiden med 

henblik på at få opdateret denne fuldstændig. Der  

Handling: Christina er nu efterhånden så meget inde i hjemmesiden og dens opbygning nu her, så hun 

er så småt gået i gang med at opdatere informationerne til hjemmesiden. Er der nogle, der 

sidder med informationer, som de ønsker skal på hjemmesiden eller ændringer til deres 

”klubfane”, så skal det blot sendes til medie@minigolf.dk.  

Hjemmesiden er ligeledes et punkt, vi har taget med videre til den kommende 

strategiperiode med henblik på at gøre arbejdet hermed lettere og mere tilgængeligt for 

brugere. Vi tager derfor punktet vedrørende hjemmeside med til næste møde, hvor Christina 
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laver en oversigt over, hvad den nuværende hjemmeside indeholder af funktioner og evt. 

udfordringer hermed, således vi kan drøfte ønsker til en kommende side på det dette møde. 

Leif opretter Christina og Ole som modtagere på medie@minigolf.dk.  

 

3. Turneringsudvalg 
Baggrund: Turneringsudvalget har haft møde vedrørende turneringsstrukturen for sæsonen 2021 efter 

bestyrelsen har givet deres besyv med på første udkast. Det nye udkast drøftes. 

Handling:  Turneringsudvalgets nye oplæg præsenteres for bestyrelsen på mødet ved 

bestyrelsesrepræsentant i turneringsudvalget Torben Fjordvang. Bestyrelsen tilkendegiver 

enstemmigt, at de synes oplægget overordnet set lyder meget interessant, og giver stor ros 

til de konstituerede TU for deres arbejde – det er tydeligt, at der er lagt tanker og kræfter i 

udkastet til produktet. Torben har fået grønt lys til at sende spilledatoer og grundlæggende 

information ud til alle medlemmer. Den endelige spilstruktur forventes at kunne 

præsenteres på repræsentantskabsmødet den 27. marts. 
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