
Referat bestyrelsesmøde 27/4-2011 Odense. 

Tilstede: Leif Meitilberg(LM), Michael R. Sølling(MRS), Inger Neye(IN), Jonas Rasmussen(JR), Allan Schwab(AS), Jan 

Nielsen(JN) 

Fraværende: Ingen. 

 
Punkt Emne Kommentar Ansvar Status 

1 Referat fra sidste møde Referat godkendt AS OK 

2 WMF 

Der vil komme en tolkning af reglerne vedrørende udskænkning af 

alkohol i forbindelse med turneringer og stævner.  

MRS arbejder på budgetregel i forhold til WMFs krav.  

MRS udarbejder forslag på DMgUs vegne vedr. kontinentale forbunds 

mulighed for fremsættelse af forslag på de delegeredes møde. LM/MRS  

3 EMF Intet nyt MS  

4 Lokalunionerne 

SMgU har spurgt til licensopkrævning på deltagende spillere i SMgU 

arrangementer. Der opkræves ikke licens i turneringer arrangeret af 

lokalunionerne. Såfremt der inviteres til et åbent mesterskab af 

lokalunionerne tæller resultater med på snit- og raceliste.  LM  

5 Landshold 2011 

Vincent Huus er udnævnt som juniorlandstræner. Peter Sørensen har 

udtaget herrehold til VM. Peter har udarbejdet rød tråd strategi , som 

bestyrelsen finder mangelfuld. IN indkalder til møde i eliteudvalget. Der 

skal vælges nye spillerrepræsentanter for både herre/dame og junior. IN  

6 WC 2011 Tilmelding til WC 2011, MRS. MRS 31-05-2011 

7 Mobilt internet TU AS og LM finder en passende løsning LM 01-05-2011 

8 

Ændring af DMgU oplysninger på DIF's 

hjemmeside OK IN  

9 Oprettelse og redigering på minigolf.dk LM viser det via remote kontrol. LM  

10 Resultater på hjemmesiden Igangværende  MRS  

11 Forbundets bestemmelser om ordensudvalget Igangværende MRS  

12 Kontakt fra nye baneejere på Bornholm Udgår, se pkt.27 LM  

13 Forespørgsel om reklamer på baner 

Der er ingen retningslinier for placering af reklamer. Bestyrelsen 

overvejer at udarbejde et ”reklameregulativ”. LM  

14 Sekretærservice Igangværende MS  

15 Dommerliste på hjemmesiden Igangværende MS  



16 Politikkatalog Igangværende Alle  

17 DMgU adfærdscodex Udgår pga. tidsmangel, opprioriteres på næste møde Alle  

18 Bolde – overtagelse af DMgU bolde GMK overtager bolde fra DMgU. MS  

19 

Tilbud om hjælpe til gennemgang af love og 

vedtægter 

Igangværende. Der skal desuden opdateres straffebestemmelser i 

forhold til WMFs regler. MS  

20 Hensættelser til NM Endelig beslutning udskudt til senere. Deadline 31-12-2011 MS 31-12-2011 

21 

Kravsspecifikation omkring DMgU 

arrangementer Udkast lavet af AS. Behandles igen på næste møde AS  

22 Høng Minigolf 

JN har haft et opstartsmøde i Høng og har været meget synlig i 
medierne. Han afventer endeligt svar på om han kan få grunden til hans 
minigolfpark. Ideen er at det skal være et værested, et sted til leg, et sted 
til læring og også til konkurrence. Stiftende generalforsamling finder sted 
midt i maj. JN vil gerne udarbejde en opstartsbeskrivelse, som kan 
bruges i forbindelse med opstart af nye klubber. JN  

23 Minigolf.dk 
Hjemmesiden skal opdateres. Bestyrelsen mailer tilrettelser internt og 
sender rettelser til webmaster. MS  

24 Behandling / svar på ansøgninger Der skal sendes direkte svar til ansøger. LM  

25 Kontaktliste 
Karsten Jørgensen og IN koordinerer og udarbejder listen. E-mailadresse 
skal på. IN  

26 Minigolf i Grønland 

2 personer vil etablere et indendørs minigolfanlæg i Nuuk, Grønland. JN 
kontakter DIF om mulighed for tilskud til at DMgU kan tage til Grønland 
for at hjælpe dem i gang. LM  

27 Sandvig Minigolf JN tager til Bornholm inden pinse for at hjælpe dem i gang. LM  

28 Elitegymnasium 
Vi har fået mail mht. oprettelse af Elitegymnasium, men dette er ikke 
interessant i øjeblikket. LM  

29 Eventuelt 

Der skal udarbejdes en deadlineliste med datoer for indkaldelse til bl.a. 
rep.møde, indsendelse af forslag, indbydelse til DM.turneringer. 
Næste bestyrelsesmøde  ?? Alle  

 


