Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011
Tilstedeværende:
Fraværende:

Punkt
1
2

3

Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen (JN)
Jonas Rasmussen(JR)

Dagsorden
Referat fra sidste møde

Kommentar
Referat fra 27/2 2011 godkendt.

Dommer & teknisk udvalg

Alkohol
Vi afventer svar fra Dommer og Teknisk Udvalg

Landstrænere

Juniorlandstræner er diskuteret og der er ikke blevet fundet en endnu.
Herrelandstræner er der heller ikke fundet nogen endnu, og vi opfordrer
igen interesserede til at rette henvendelse.

Ansvar
AS

Status
OK

MRS

IGV

LM/AS

OK

MRS

01/05/2011

Peter Sørensen vil lave en rød tråd-strategi for landsholdene, og han er
ansvarlig for udtagelse til Nations Cup.
Der vil blive udarbejdet jobbeskrivelse for landstrænerfunktionerne.
Jobopslag vil bliver postet på www.minigolf.dk.
4

Landshold 2011

Kåre Thomsen har meldt sig som koordinator til NC 2011 i Stockholm.
Der sendes hold af sted hvis det er muligt. Fuldt hold til VM 2011

IN

OK

5

Mobilt internet TU

Opsagte abb. - fremtidig løsning
Mobilløsning til TU, tlf+bredbånd.

LM

01-05-2011

6

Ændring af DMgU oplysninger
på DIF's hjemmeside

OK

IN

OK

7

2 ansøgninger fra SMgU

Etablering af website og tilskud til lokal holdturnering
DMgU har bevilliget 1.000kr til oprettelse af SMgU website i henhold til
ansøgning. Ansøgning om penge til SMgU holdturnering er afvist da

MRS

OK

bestyrelsen ikke kan se relevansen af forbrug i forbindelse med opstart af
denne.
8

Oprettelse og redigering på
minigolf.dk

Demo af hvordan man gør
Udgår pga. tidsmangel, behandles på næste møde.

9

Resultater på hjemmesiden

Lokalunioner er blevet bedt om at indsende resultater fra 2010. JMgU har
indsendt. Der skal etableres en liste hvorpå resultater kan ses.
MRS kontakter webmaster

LM

Udsat

MRS

IGV

10

GMK forbehold

Bestyrelsen blev enige om at kunne anerkende GMK som fremtidig
arrangør af DMgU-arrangementer, såfremt GMK tilkendegiver at
arrangementer hos GMK kan afvikles efter Turneringbestemmelserne for
Dansk Minigolf Union vedtaget af DMgU’s repræsentantskab.
Vi håber på en hurtig og positiv tilbagemelding i forhold hertil.

LM

IGV

11

NC 2011

Kategori / Hvor mange / Hvem / Ansvarlig
Se pkt.3 og 4.

IN

31-03-2011

12

Medalje bestilling

Alle titler i løbet af året
TU varetager.

AS

OK

13

Andre referater

SMgU, TC WMF
Leif gennemgik referat fra SMgU, TC WMF. Vi afventer stadig referater
fra en del klubber.

LM

IGV

14

Medlemsstatistik / indberetning Status 2010 og Ejby
til DIF
Vi er gået fra 1201 medlemmer i 2009 til 1066 i 2010. Dette betyder at vi
igen er meget tæt på 1000-grænsen. Nu skal alle arbejde. Vi fortsætter
med at give støtte til fremgang i klubberne. Bestyrelsen opfordrer til at
ALLE, efter gældende regler, bliver registreret som medlemmer.
Sommermedlemskaber etc. JN snakker med klubberne når han kommer
rundt.

LM

OK /
IGV

15

Forbundets bestemmelser om
ordensudvalget

Tilretning af love efter anvisning fra DIF
DIF har sendt kommentar til DMgUs bestemmelser vedr. appeludvalg.
Udarbejdes som forslag til næste Rep.

MRS

31-12-2011

16

Senior koordinator

Robert Baldorf
Robert Baldorf er seniorkoordinator for 2011.

MRS

OK

17

Kontakt fra nye baneejere på
Bornholm

Fremtidig håndtering af henvendelser
JN har tilbudt at tage til Bornholm og assistere med evt. oprettelse af klub.

LM

IGV

18

Forespørgsel om reklamer på
baner

AMK har spurgt til regler omkring reklamer på baner
LM kontakter WMF og hører om reglerne. Behandles igen på næste
møde.

LM

IGV

19

Evt. pengepræmier ved
deltagelse på landshold

Standard regel så der ikke kan opstå misforståelser
Pengepræmier vundet af spiller der deltager på landshold beholdes af den
vindende spiller.

MRS

OK

20

Sekretærservice

Skal / skal ikke
Sekretærservice opsiges, der indkøbes tlf, viderestilling - JN varetager.

MRS

IGV

21

Dommerliste på hjemmesiden

Dommerliste + aktivitetsliste over dommere på hjemmesiden. MRS
kontakter Kaj Lykke.

MRS

IGV

22

WC 2011

Kategori / Hvor mange / Hvem / Ansvarlig
Fuldt hold er ønsket.

IN

31-05-2011

23

Politikkatalog

JN har udarbejdet udkast til klubkonsulentfunktionen og oplæg til
landsdækkende MOS-turnering. JN arbejder videre med MOS turnering.

JN

IGV

Klubkonsulentudkastet blev hilst meget velkommen så JN arbejder videre
med det. Der vil komme mere info snarest.

JN

IGV

Ansvarsområder er uddelegeret.
Bredde
Elite
Uddannelse

JN
IN
LM

IGV
IGV
IGV

MRS

IGV

24

Medlemsregistrering i
klubberne

Medlemsinformationer fra klubber til DMgU
Vi afventer stadig fra en del klubber, se pkt.13.

25

Indhentning af
klubbestyrelsesinformationer

Ref. fra Generalforsamlinger
Se pkt. 24.

LM

IGV

26

DMgU

Adfærdscodex – udearbejdet oplæg af Gert Andreasen
Udgår pga. tidsmangel, behandles på næste møde.

Alle

Udsat

27

Kontakt fra det Israelske
minigolf forbund

Vi har modtaget mail fra Israeli Minigolf Association. Dette var dog en
forespørgsel med religiøse undertoner så det var ikke noget seriøst.

LM

OK

28

Nøgler til kontoret

Overdraget fra Ole Rasmussen
LM har modtaget nøgler.

LM

OK

29

Bolde

Aftale med GMK om køb af DMgU boldlager
Afventer svar fra GMK om køb af DMgU bolde.

MRS

IGV

30

Tilbud om hjælpe til gennemgang af love og vedtægter

Karsten Jørgensen har tilbudt sin hjælp
Karsten Jørgensen har tilbudt hjælp ved revidering af love og vedtægter.
JN vil gerne se på det juridiske i love og vedtægter.

MRS

31-12-2011

31

Hensættelser til NM

Hvor meget skal vi lade hensætte
Udgår pga. tidsmangel, behandles på næste møde.

MRS

IGV

32

Kravspecifikation omkring
DMgU arrangementer

Strøm / toiletter / banernes beskaffenhed osv.
TU skriver oplæg til kravspecifikationer.

AS

31-12-2011

33

EC 2011

Tilskud

IN

OK

Tilskud fortsætter uændret – kr. 15.000 + startpenge

34

Eventuelt

Forum
I forlængelse af sidste møde er der oprettet et forum på

INFO

OK

INFO

OK

www.minigolfforum.dk
WMF’s bestyrelse
4 medlemmer fra WMF’s bestyrelse genopstiller ikke til næste
valgperiode

35

Næste bestyrelsesmøde

27/4 2011 kl. 17:30 på kontoret i Odense

