
 
 

Referat: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  30. maj 2022, kl. 18.00   

Sted:  Odense 

Deltagere:  Fysisk tilstede: 

Marianne Ipsen, Michael Sølling, Evald Nielsen, Leif Meitilberg, Annelise Vang Ipsen, og 

Elisabeth Holmberg Laursen  

Online: 

Torben Fjordvang og Susanne Majbom Lindharth 

Afbud:   Ingen 

 
 

1. Velkommen til 2 nye i bestyrelsen 

Bestyrelsen er igen fuldtallig efter at 2 medlemmer er trådt ind. Efter repræsentantskabsmødet har 

bestyrelsen suppleret sig med Susanne Majbom Lindharth som bestyrelsesmedlem og Annelise Vang Ipsen 

som suppleant. Derudover blev Marianne Ipsen valgt ind i bestyrelsen på repræsentantskabsmødet. Derfor 

blev der sat god tid af til at tale bestyrelsens retningslinjer igennem, informere om organisationen og 

fordele roller.   

 

Kontaktpersoner:  

Det er ikke nyt, at der er en kontaktperson fra bestyrelsen til udvalg og lokalunioner, men kontakten har 

tidligere være begrænset. Formålet med at have en kontaktperson er, at forbedre kommunikationen 

mellem de forskellige enheder i unionen. Bestyrelsen ønsker at styrke kommunikationen. Derfor blev der 

lavet retningslinjer for kontaktpersonerne som følger: kontakt (besøg eller opkald) til en udvalgt 

kontaktperson i udvalg og lokalunioner ca. hver 2. måned og saml information om hvad der sker i udvalg og 

lokalunioner, samt informere om hvad der sker i unionen. Fordeling af kontaktpersoner findes under 

eventuelt.  

 

Strategiske spor: 

For at sikre engagementet og fremdriften på de strategiske spor fordeles bestyrelsens medlemmer på de to 

spor. Fordelingen er som følger: 

Spor 1. Minigolf – Sporten for alle: Leif Meitilberg, Michael Sølling, Torben Fjordvang og Evald Nielsen 

Spor 2. Frivillige i fokus: Susanne Majbom Lindharth, Annelise Vang Ipsen og Marianne Ipsen 

 

2. Seniorlandsholdstræner 

Bestyrelsen overtager seniorlandsholdtrænerposten indtil der kan findes en ikke spillende 

seniorlandstræner. 
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3. Kørselsgodtgørelse: 

Pga. stigende benzinpriser hæves kørselsgodtgørelsessatsen fra 2 kr. til 2,5 kr. gældende fra 01/05-22. 

Regnskab sættes til at udbetale differencen for alle der udbetalinger siden.  

Medlemmer af TU vil få tildelt diæter i forbindelse med turneringer, hvor de udøver arbejde for TU – 

diæterne vil blive tildelt efter samme model som er gældende for dommerne. 

Dommer ved turneringer, vil kunne modtage 1 x diæt. 

 

 

4. Nyt fra konsulenten 

• Vi har opstartet et samarbejde med danske seniorer. Vi kan nu tilbyde klubber at lave events 

sammen med den lokale seniorklub, hvor medlemmerne fra danske seniorers klub kan komme ud 

og prøve kræfter med minigolf. De kan desuden tilbyde aktiviteter, som foredrag, dans, livemusik 

mm, som kan afholdes ude i minigolfklubberne på danske seniorers regning. Der skal planlægges et 

testarrangement, hvorefter der skal udarbejdes et skriv om, hvad det kræver, og hvad man kan 

forvente at få ud af det, som kan tilbydes til klubberne.  

• OMC vil gerne af med de filtbaner der ligger på deres anlæg. De kan sælges, der skal bare findes en 

pris.  

 

5. Standard dagsorden: 

 

a.     WMF   

Intet nyt 

 

b. EMF 

Torben Fjordvang og Michael Sølling skal med til Delegates Conference 

  

c. DIF 

Intet nyt 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Intet nyt 

 

e. Lokalunionerne 

Bestyrelsens kontaktpersoner fremadrettet er: 

JMgU: Marianne Ipsen 

SMgU: Annelise Vang Ipsen 

FMgU: Torben Fjordvang 

Bornholms udvalg = Michael Sølling 

 

 

f. Klubberne  

Intet nyt 



 
 
 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Michael Sølling er bestyrelsens kontaktperson til dommerteknisk udvalg 

 

h. Turneringsudvalg  

Der mangler tilrettelser på klubber@minigolf, som skal opdateres. 

Til DM MOS mangler der hjælp. Leif Meitilberg hjælper og Susanne Majbom Lindharth hører 

Morten Christiansen ad om han også kan hjælpe. 

 

i. Eliteudvalg 

Leif Meitilberg er bestyrelsens kontaktperson til eliteudvalget 

 

j. Anti-Doping  

Selvom Mikkel Sartor er trådt ud af bestyrelsesarbejdet, forbliver han anti-doping ansvarlig. 

Han flyttes til eliteudvalget.  

 

k. Appeludvalg  

På repræsentantskabsmødet blev Morten Rasmussen og Carsten Berg valgt ind 

 

l. Medieudvalg 

Marianne Ipsen er bestyrelsens kontaktperson til medieudvalget 

 

Det tilbud der ligger på en ny hjemmeside fra Christina Juhls kontakt Andreas, som Leif 

Meitilberg skal grave dybere i. Bestyrelsen forhåndsgodkender tilbuddet, hvis også Leif 

Meitilberg godkender. 

 

m. Uddannelse  

Der afholdes 1-2 træner uddannelse på søndag på Bornpark på Bornholm. 

 

n. Udvikling og bredde  

Intet nyt 

 

o. Diverse 

Intet nyt 

 

Kommende bestyrelsesmøde: 

8/9 2022 – kl. 18:00 – Odense 
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