
 
 

Referat: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  27. januar 2021, kl. 20.00   

Sted:  Messenger 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Torben Fjordvang (TF), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), Michael Sølling 

(MRS), Christina Sørensen (CS), Marianne Ipsen (MI) og Elisabeth Poulsen (EP) 

Afbud:   Evald Nielsen (EN) 

 
 

1. Forberedelse til repræsentantskabsmøde 

Baggrund: Til marts afholdes repræsentantskabsmøde. Emner til mødet skal derfor behandles. 

Handling:  

▪ Der skal udarbejdes et omformulering af alkoholpolitikken til vedtægter inden mødet.  

▪ De nuværende repressalier ved alkoholindtag fastholdes og skal håndhæves fremover.  

▪ På mødet skal der tages en beslutning om brug af klubtøj til stævner skal reevalueres.  

▪ Politikkataloget skal opdateres inden mødet og udsendes med materialet op til mødet.  

▪ Der er en økonomisk gevinst ved at have 2 kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Derfor laves en 

rokade så Mikkel trækker sig i bestyrelsen og stiller op som suppleant og Marianne stiller op til 

bestyrelsen.  

▪ Der mangler frivillige i elite- og turneringsudvalg. De konkrete opgaver der skal udfyldes 

præsenteres på mødet sammen med dertilhørende kørselssatser. 

 

2. Hjemmeside 

Baggrund: Der er indhentet tilbud på en ny hjemmeside. Tilbud, funktioner og behov præsenteres. 

Handling: Der skal indhentes flere tilbud - gerne 2 mere. 

 

3. Nyt fra konsulenten 

Baggrund: Konsulenten fortæller, hvad der sket siden sidst. 

Handling: De indsamlede nulpunktsmål godkendes 

 Forårets kommunikationsworkshop for bestyrelse og medieudvalg skal omhandle det 

strategiske niveau 

 Odense minigolfklub skal tilbydes at komme i klubudviklingsforløb 

 Et samarbejde med Camping bar skal afprøves 

 

4. Eventuelt  

a.     WMF   

Intet nyt 

 



 
 

b. EMF 

Intet nyt 

 

c. DIF 

Intet nyt 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Intet nyt 

 

e. Lokalunionerne 

Intet nyt 

 

f. Klubberne  

Der er snart stiftende generalforsamling i Rønne Minigolfklub 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Intet nyt 

 

h. Turneringsudvalg  

Der er kommet datoer ud for DM: 

▪ 30. april-1. maj 

▪ 11.-12. juni 

▪ 25.-26. juni 

▪ 3.-4. sep 

▪ 24.-25. sep - reservedato 

 

i. Eliteudvalg  

Intet nyt 

 

j. Anti-Doping  

Intet nyt 

 

k. Appeludvalg  

Intet nyt 

 

l. Medieudvalg 

Intet nyt 

 

 

m. Uddannelse  

Intet nyt 



 
 

 

n. Udvikling og bredde  

Intet nyt 

 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde er d. 09/03 2022 kl. 18.00 og vil foregå i Odense. 


