
 
 

Referat: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  09. marts 2021, kl. 18.00   

Sted:  Odense 

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

(MRS), Christina Sørensen (CS), Marianne Ipsen (MI), Evald Nielsen (EN) og Elisabeth Poulsen 

(EP) 

Afbud:    

 
 

 

1. Forberedelse til repræsentantskabsmøde 

Baggrund:  Der er snart repræsentantskabsmøde. Derfor er der nogle emner der skal forberedes til 

mødet. 

Handling: Forslag: Alle startafgifter opkrævet vedrørende 2021 tilbageføres til klubberne/deltagerne 

Med henvisning til de sidste par års gode resultater og unionens generelle gode økonomi, 

forslår bestyrelsen, at startpenge til de danske mesterskaber for 2021 helt sløjfes. Der skal 

udsendes besked om at klubberne ikke skal betale det de er blevet opkrævet.  

 

Kåring årets frivillige 

Der blev set på hvem der var blevet nomineret til årets frivillige. Årets frivillige er valgt og det 

offentliggøres på repræsentantskabsmøde, hvor der gives en gave.  

 

Oplæg til ændringer i sportslige regler 2022  

Oplæggets ændringer blev rettet til. Oplægget præsenteres på mødet. 

 

2. Nyt fra konsulenten 

Baggrund: Konsulenten fortæller, hvad der sket siden sidst. 

Handling: Der blev opstillet et forslag om at se på kurser til mere øvede spillere. Det skal ses på til 

næste bestyrelsesmøde. 

Der er uklarhed om nogle grundpræmisser som er væsentlige for at kunne lave en 

kommunikationsstrategi og -workshop. Workshoppen udskydes lidt og der indkaldes til 

møde for at få klarlagt præmisserne.  

Samarbejdet med Camping Bar i Aarhus er godt opstartet. Der skal ses på et muligt 

samarbejde med Camping Bar i København.  

 

 

3. Eventuelt  



 
 

a.     WMF   

Der er blevet sendt opfordring til WMF om at udelukke spillere fra Rusland og Hviderusland fra 

turneringer. Kort efter meldte WMF ud at de udelukker spillere fra de to lande.  

 

b. EMF 

Der er blevet sendt opfordring til EMF om at udelukke spillere fra Rusland og Hviderusland fra 

turneringer. Kort efter meldte EMF ud at de udelukker spillere fra de to lande.  

 

c. DIF 

Intet nyt 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Intet nyt 

 

e. Lokalunionerne 

Intet nyt 

 

f. Klubberne  

Rønne minigolfklub er nu stiftet og stiller med 14 til indendørs DM. 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Der kommer et dommerkursus til foråret. 

 

h. Turneringsudvalg  

TU mangler ressourcer. Til næste DM laves en nødløsning hvor Michael Sølling tager med.  

Det er defineret hvilke roller der mangler i TU. Klubber skal opfordres til at holde øje med 

frivillige ude i klubberne som kan varetage nogle af opgaverne 

Det skal undersøges hvad IKC kan overtage nogle af TUs opgaver 

 

i. Eliteudvalg  

NM var aflyst i januar grundet coronapandemien. 

 

j. Anti-Doping  

Der afventes besøg af anti-doping danmark omhandlende uddannelse af klubber i anti-doping. 

 

k. Appeludvalg  

Intet nyt 

 

l. Medieudvalg 

Intet nyt 

 



 
 

m. Uddannelse  

Intet nyt 

 

n. Udvikling og bredde  

Intet nyt 

 

o. Diverse 

DMgU kommer ind i IT relation i DIF 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde er d. 06/04 2022 kl. 18.00 og vil foregå i Odense. 

 

 


