
Referat bestyrelsesmøde 22/10-2014 Odense

Tilstede: Karsten Jørgensen (KJ), Anders Grønnegaard (AG), Leif Meitilberg (LM), Inger Neye (IN)

Fraværende: Kim Nyby (KN), Michael Sølling (MRS)

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde Ingen kommentarer LM ok

2 WMF Intet nyt LM ok

3 EMF EMF Delegates conference afholdt uden nogen former for sværdslag. MRS ok

4 DIF DIF's ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdt og alt vedtaget. Der kommer for få indtægter fra 

Lotto (Danske spil) hvilket kan blive et problem fremadrettet. Medlemsregistrering starter i december, IN og 

AG vil bistå foerningerne hvis nødvendigt.

LM ok

5 Lokalunionerne JMgU har afsluttet 2014 efter 7 arrangementer med 26 deltagere i gennemsnit. 2015 forventes at have et 

endnu højere aktivitetsniveau. JMgU har ansøgt om midler til afvikling af aktiviteterne i 2015 - 15.000 kr. 

bevilliget. JMgU har ansøgt om midler til afvikling af Seniortræf 2015 - 35.000 kr. bevilliget.

LM ok

6 Udviklingskonsulenten Der arbejdes fortsat på en "standard" plakat der kan bruges til diverse DMgU arrangementer. Løgumkloster 

og Toftlund idrætsforeninger har udvist interesse i minigolf aktiviteter på banerne i Arrild. Der er lavet 

rollups og hæfter er i produktion til "1-2 Træner". DIF APP'en "1-2 Træner" indeholder nu minigolf og ligger 

til download. Foreningerne kan nu rekvirere afholdelsen af "1-2 Træner" hos udviklingsudvalget. Tune IF er 

en stor idrætsforening i Greve kommune hvor AG har været på besøg i forbindelse med en præsentation af 

idrætter. Tune udviser stor interesse for minigolf som sportsgren. Feddet Camping i Faxe udviser også 

interesse, her er der tale om et MOS anlæg. Klubbesøg er aftalt med PTO og OMC, herefter mangler kun 

AMK før alle klubber er besøgt i 2014. 6 af specialforbundene i KUF er gået i gang med "1-2 Leder" målrettet 

ungdommen, DMgU er med i denne proces. Der arbejdes på en landsdækkende aftale med Bygma omkring 

favorable priser på fliser til foreningerne. Karlslunde IF vil gerne arbejde på et 600 m2 MOS anlæg, AG følger 

op. 9 foreninger vil over vinterne få besøg omkring klubudvikling.

KJ ok

7 Dommer og teknisk udvalg Intet nyt KJ ok

8 Turneringsudvalget Der arbejdes på spillesteder og plan for 2015. De involverede foreninger er blevet kontaktet og svar 

afventes. Snitlisten er kommet op at køre igen og er fuldt opdateret.

LM ok

9 Eliteudvalget Intet nyt LM ok

10 Appeludvalget Der er truffet afgørelse i Gert Andreasens appel. Gladsaxe Minigolf Klub har fået medhold i esklusionen af 

Gert Andreasen. Gert Andreasen har efterfølgende valgt at appelere til DIF's appelinstans.

Bestyrelsen i gang

11 Klubberne Intet nyt Bestyrelsen

12 Uddannelse MRS, AG og LM deltager i et bestyrelsesseminar 31. okt - 1. nov som afholdes af KUF. Bestyrelsen 

udviklings-

konsulent

i gang
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13 minigolf.dk Siden trænger til opdateringer på såvel nyheds som arrangementssiden. Som tidligere nævnt virker 

snitlisten igen.

KN i gang

14 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde Mødet afholdt og regnskab for 2013 blev godkendt MRS i gang

15 Nordiske Mesterskaber 2015 Indbydelse er udsendt. MRS, KN i gang

16 Børneattester Skal indhentes LM i gang

17 Udviklingsudvalget Mentor ordningen er blevet ændret til en Samarbejdsaftale. Skabelon for Samarbejdsaftalen er udarbejdet KJ i gang

18 Seniortræf JMgU i samarbejde med SIF afholder seniortræf i 2015 KJ i gang

19 Organisationsmøde 17 ud af 20 indbudte deltager i årets organisationsmøde den 15. - 16. november. Dagsorden udsendes 

snarest.

AG i gang

20 Klubmøde Afholdes den 4. januar 2015 Bestyrelsen i gang

21 Repræsentantskabsmøde Afholdes den 21. februar 2015 Bestyrelsen i gang

22 Bestyrelsesseminar Der arbejdes på at udvikle et bestyrelsesseminar til den 22. februar 2015. Seminaret forventes at indeholde 

info om ansøgninger til kommuner, foreningsjura, værktøjer til foreningsopgaver og lignende. Øvrige emner 

til seminaret modtages gerne.

AG i gang

23 Holdturnering Ganske få foreninger har meldt tilbage på årets holdturnering. TU har taget tilbagemeldingerne til 

efterretning og forsøgt at tage højde for disse i næste års planlægning.

IN i gang

24 Gammel bane - ny klub Der arbejdes fortsat på etablering af 18 eternitbaner i Sæby Gærshøj - lige nu afventes et møde med 

Roskilde kommune. Projektudviklingen sammen med DIF skrider fremad. Projektbeskrivelsen er udarbejdet 

og står for at skulle fremlægges i DIF's TeamForbund - derefter DIF's bestyrelse.

AG i gang

25 Begyndersæt FunSport har indvilget i at DMgU har et antal begyndersæt liggende som kan købes af nye foreninger. Prisen 

er endnu ikke fastsat.

LM i gang

26 Minigolf folder - Godt begyndt. Materialet rekvireres fra WMF LM i gang

27

28

29 Eventuelt

Næste møde 27. november 2014 kl 18.00
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