
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde  
 

  

Dato:  24. april 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) og Marianne Pedersen (MP) 

Afbud:   Michael Sølling (MRS) og Ole Ipsen (OI) 

Gæster: Anne Birgitte Madsen (ABM) 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Handling:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
                           Dagsordenen er godkendt og MP er valgt som referent. 
                           
 
2. Repræsentantskabsmødet 
Baggrund: Vi har den 30. marts afholdt repræsentantskabsmøde og vender kort oplevelsen heraf for 

sikring af viden til fremtiden. 
Handling: I al beskedenhed kalder bestyrelsen dette års repræsentantskab for en succes. 

Organisationsmødet i november ledte til, at mange diskussioner var vendt inden årets 
repræsentantskabsmøde. Der blev i forbindelse med organisationsmødet vedtaget et 
fredsår, med håbet om at kunne lade de nye udvalg arbejde frem imod den kommende 
sæson – dette holdt. Bestyrelsen ønsker derfor at gentage succesen med organisationsmøde, 
og foreløbig arbejdsdato herfor er 2. november. 

 Under repræsentantskabsmødet blev Ole og Marianne Ipsen kåret som årets frivillige, for 
deres smittende humør og flotte arbejde i TIK, og Vincent Huus blev kåret til årets spiller for 
sit flotte spil denne sæson. 

 
 
3. Arbejdet med spor 2 – interviews, tendenser og forretningsordener 
Baggrund: Der er blev ved forrige bestyrelsesmøde fremlagt interview resultater og besluttet at disse 

skulle tages med på en workshop med DIFs konsulenter. Derfor er Anne Birgitte Madsen i 
dag deltagende på mødet, for at hjælpe os i gang med behandlingen af de informationer, der 
er indsamlet i forsøget på at lave en strategi for fremtiden. 

Handling:   Der er blevet arbejdet med en brainstorm til forretningsordener for turnerings-, elite- og 
dommer-/teknisk udvalg, som finpudses og laves til konkrete udkast frem mod næste møde. 
Intern deadline for materialet er 14 dage inden næste møde, altså den 29. maj, hvor det 
udarbejdede materiale fremsendes til hele bestyrelsen. 

  
  



 
 

Opgaverne blev fordelt som følger: 
 LM laver opsamling på elitepolitikkatalog.  

MBS og LM får i fællesskab opdateret vedtægter.  
TF laver forretningsordenen for turneringsudvalg.  
HN laver forretningsorden for elite samt dommer-/teknisk udvalg. 

 
 
4. Nyt fra konsulenten 
Baggrund: Bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet hos konsulenten. 
Handling: MP orienterer om, hvad der er foregået siden sidst. Der har siden sidst været stort fokus på 

kommunesamarbejde, hvor bl.a. Putter Team Odense og Silkeborg I.F. er i god dialog med 
deres kommuner. Begge har i øvrigt takket ja, til at være vækstklubber. Derudover har 
Brøndby ligeledes indledt en dialog med kommunen vedrørende baner – en dialog som 
fortsat kører.  

 Foruden kommunesamarbejder har der også været stort fokus på fonds- og puljesøgninger, 
hvor der er blevet bidraget med hjælp og sparring til flere klubber, der har haft et ønske om 
at søge midler. 
Mellem konsulenterne i dart, petanque og minigolf, er der siden sidst opstået en idé om et 
fælles-DM i forlængelse af vores projekt i Kolding, og de spirende samarbejder på tværs af 
vores idrætter. Denne idé bliver der driblet videre med, således der bliver udarbejdet et 
projektforslag til de tre forbunds bestyrelser. 
Afslutningsvist bør det nævnes at konsulenten i perioden den 9. maj til den 3. juni er på ferie, 
hvorfor der henvises til formand@minigolf.dk, hvis der skulle være opklarende spørgsmål i 
denne periode. 

 
 
5. Siden sidst / orientering:  

a.   WMF  
  De er begyndt at sende informationer ud om VM i Kina og døve EM. 
 

b. EMF  
Ingen bemærkninger 
 

c. DIF  

Leif og Michael deltager i DIFs årsmøde den 3.-4. maj. 

Leif er trådt ind i styregruppen i forbindelse med udarbejdelse af DIFs idrætspolitiske 

program 2021-2014. Styregruppen består af 15 personer heraf 9 

specialforbundsrepræsentanter og arbejdet løber hen over det næste år. 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Det forløber super godt med udbetalingerne – stor ros. 

 

e. Lokalunionerne  

Ingen bemærkninger 
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f. Klubberne  

Ingen bemærkninger 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Vincent Huus er trådt ind i udvalget. Udvalget er gået i gang med at påsætte dommere til 
DM’er og holdturneringer. Der er et dommerkursus/seminar i støbeskeen. 
 

h. Turneringsudvalg  

Jannick Skov er trådt ind i udvalget. Der afholdes møde i den kommende weekend. 

 

i. Eliteudvalg 

Der planlagt landsholdssamling den 8.-9. juni. Der er som nævnt kommet informationer og 

indbydelser til VM. 

 

j. Appeludvalg 

Ingen bemærkninger 

 

k. Medieudvalg  

Ingen bemærkninger 

 

l. Uddannelse 

Heino arbejder fortsat videre på formen på det nye 1, 2 træner. 

 

m. Udvikling og bredde  

Ingen bemærkninger 

 

 

8. Eventuelt  

 


