
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde  
 

  

Dato:  12. juni 2019, kl. 18.00   

Sted:  Stadionvej 50D, Odense 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Heino Nielsen (HN), Jan Hansen (JH), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), 

Torben Fjordvang (TF), Ole Ipsen (OI) og Marianne Pedersen (MP) 

Afbud:   Michael Sølling (MRS) 

Gæster:  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Handling:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
                          Dagsorden godkendt og MP tager referat. 
 
 
2. Kontaktpersoner og lokale møder 
Baggrund: Vi ønsker tættere kontakt med lokalunionerne og vi ønsker at afholde lokale møder jf. sidste 

års erfaring. 
Handling: Det drøftes at etablere et lokalt udvalg på Bornholm, der modtager støtte efter de gældende 

regler for lokalunioner. Dette er der opbakning til fra bestyrelsens side. Leif tager kontakt til 
Bornholm med henblik på at etablere et udvalg derovre. Når der er afklaring herpå, tager 
den lokalansvarlige over på kontakten (jf. nedenstående). 
 
Der stilles forslag om at etablere kontaktpersoner i bestyrelsen og ud til lokalunionerne. En 
kontakt, der går begge veje, således bestyrelsen kan spørge til aktiviteter og idéer ude i 
lokalunionerne, for at samle erfaringer på tværs af lokalunioner, og lokalunionerne således 
disse ved, hvem de skal kontakte, hvis de har konkrete spørgsmål henvendt til bestyrelsen. 

 Der er i bestyrelsen positiv stemning for at etablere kontaktpersoner fra bestyrelsen til 
lokalunionerne. Der er besluttet at følgende bestyrelsesmedlemmer er kontaktperson til 
følgende union: 

 Mikkel - Bornholm 
Torben - Sjælland 
Jan - Jylland 
Ole - Fyn 

 
 Bestyrelsen havde en rigtig god oplevelse af de lokale møder, der blev afholdt sidste år, og 

ønsker at gennemføre dem igen. Fokus på møderne er status på sporene, og hvor vi er på vej 
hen med vores organisation. Der foreslås at holde et møde i hver region, men dog to i Jylland 
grundet den geografiske spredning. Det besluttes at de bestyrelsesansvarlige for hver 
lokalunion gennemfører møderne i deres område. De ansvarlige kontakter lokalunionerne 
om møderne. 



 
 
3. Arbejdet med spor 2 – interviews, tendenser og forretningsordener 
Baggrund: Der er blev ved forrige bestyrelsesmøde udarbejdet udkast til forretningsordener for 

unionens udvalg. Disse er blevet sammenskrevet og fremlægges for bestyrelsen. 
Handling:   Der arbejdes i fællesskab med udkastet til forretningsordenen for TU, som skal fungere som 

rettesnor for de øvrige forretningsordener. De øvrige forretningsordener, samt love- og 
vedtægter rettes til frem mod mødet den 28. august, hvor forretningsordenen for 
bestyrelsen udarbejdes i fællesskab. Forretningsordenerne fremlægges på 
organisationsmødet den 2. november. 

 
 
4. Nyt fra konsulenten 
Baggrund: Bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet hos konsulenten.  
Handling: Fælles DM parkeres, og vi afventer nyt fra DIF i forhold til mulig deltagelse i et større fælles 

DM-projekt. 
Idrætsmøde i Aalborg. Der afholdes idrætsmøde (en idrætslig pendant til Bornholms 
folkemøde) i Aalborg den 29. august til 1. september. Unionen opfordrer til at klubben i 
Aalborg deltager med henblik på reklame af vores sport. Konsulenten tager kontakten til 
klubben for at høre om de har fået informationen herom og om de har tid, lyst og ressourcer 
til at deltage. 
Konsulenten har deltaget i informationskursus om E-læring. Dette bliver dog parkeret for nu, 
da der er opgaver nok at tage fat i. 
På baggrund af erfaringer med trænerkurser til vores nyetablerede klubber, er grundtanken 
omkring et ”Godt i gang med minigolf” kursus opstået. Tanken med kurset er, at det skal 
være et step forud for træneruddannelse, hvor vores medlemmer får undervisning i de 
grundlæggende minigolftekniske færdigheder. Dette kan afvikles hos de enkelte klubber, det 
kan afvikles som et fælles kursus klubberne imellem, og afslutningsvist kan det afholdes som 
et banespecifikt kursus (eternit, beton, filt og MOS). Drømmen med dette kursus er at kunne 
klæde flere af vores nye spillere godt på til at spille minigolfspillet ud fra et teknisk 
velfunderet synspunkt, således fundamentet/lysten/motivationen/kunnen til at stille op til 
lokalunionsarrangementer, private stævner og på sigt også DMgU stævner øges, så endnu 
flere får glæde af de tilbud der ligger herom. Det første kursus afholdes onsdag den 19. juni i 
Skals med 20+ deltagere fra både Skals og Galten-Skovby. Unionen ser frem til en evaluering 
heraf.  

 
 
 
5. Siden sidst / orientering:  

a.   WMF  

WMF har besluttet at afholde VM for seniorer. Der er dog ikke fundet arrangører herfor 

endnu. 

 

b. EMF  

Ingen bemærkninger 

  



 
 

c. DIF  

Arbejdet med DIFs idrætspolitiske program 2021-2014 er startet. Leif deltager i møder 

herom. 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Vi skal være opmærksomme på betalinger ifbm. ferie i IKC, for at undgå rykkere. 

Vi ønsker at se på muligheden for at lade IKC stå for vores hjemmeside med 

udviklingskonsulenten som godkender.  

 

e. Lokalunionerne  

Der er faldet udbetaling til lokalunionerne 

Der opleves rigtig god aktivitet til aftenturneringerne rundt om i lokalunionerne. Herunder 

kan bl.a. nævnes JMgUs aftenturnering i Silkeborg, hvor der var tæt på 40 deltagere. 

Herudover bør nævnes at der den 22. juni afholdes det første officielle 

turneringsarrangement på de grønne filtbaner i Jyllinge, når afslutningen på 

Sjællandsmesterskaberne for hold afvikles. 

 

f. Klubberne  

Vi opfordrer til at alle klubber melder deres dato for generalforsamlinger, så unionen kan 

smide dem i kalenderen. 

Den 11. maj holdte Jyllinge åbning af deres baner. Det blev et super flot arrangement, der 

var rigtig godt besøgt. Stort tillykke til Jyllinge, der har lavet et utrolig flot stykke arbejde 

med både baneanlæggelse og indvielsesarrangement. 

Den 15. juni er TIK at finde i City2, hvor de har lavet et samarbejde omkring promovering af 

minigolf i centerets lokaler. 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Der har været behandlet en sag i forbindelse med holdturneringen i Roslev, som har ført til 

at en dommer har trukket sig. Unionen opfordrer til, at alle står sammen om afviklingen af 

DMgUs arrangementer således disse foregår i en god og fornuftig tone, så vi værner om 

vores sport. 

Der er et dommerseminar i støbeskeen i Jyllinge ultimo august, da der er vist interesse fra 

flere klubber. Skulle du eller nogle i din klub også have interesse herfor, bedes du/I 

kontakte Heino med spørgsmål herom og for at høre nærmere.  

 

h. Turneringsudvalg  

Klubber må gerne begynde at melde ind, hvis de har interesse for afholdelse af diverse 

DM’er i 2020-2022 (både hold og individuel).  

Der er sendt indbydelse til DM Individuelt ud. 

Datoer for DM stor er 31. august til 1. september og DM MOS er 15. september. 

 



 
 

i. Eliteudvalg 

Der er sendt to mand afsted til WAGM; Lasse Rasmussen og Michael Peterhänsel (begge 

Putter Team Odense). De spiller fra 14.-16. juni i Kungälv, Sverige. 

Herre- og damelandsholdet til VM i Kina er udtaget og offentliggjort. 

 

j. Appeludvalg 

Ingen bemærkninger 

 

k. Medieudvalg  

Ingen bemærkninger foruden tidligere nævnte under IKC. 

 

l. Uddannelse 

Skals og Galten-Skovby er gået sammen om kurset ”Godt i gang med minigolf”, som afvikles 

den 19. juni i Skals. Læs mere herom under ”Nyt fra konsulenten”. 

Dommerseminar afholdes ultimo august i Jyllinge jf. punktet ”Dommer- og tekniskudvalg”. 

 

m. Udvikling og bredde  

Ingen bemærkninger foruden nævnte fra udviklingskonsulenten 

 

 

6. Eventuelt  

Sponsorarbejde – der forelægger stadig nogle undersøgelser på området omkring formalia, inden det 

konkrete sponsorarbejde påbegyndes. 

 

 

 

 


