
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  24. november 2021, kl. 20.00   

Sted:  Messenger 

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

Poulsen (EP), Marianne Pedersen (MP) og Marianne Ipsen (MI) 

Afbud:   Michael Sølling (MRS), Christina Sørensen (CS) og Evald Nielsen (EN) 

Gæster:  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Baggrund:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  

Handling:         Godkendt 

 

 

2. Velkommen til Elisabeth 

Baggrund: Elisabeth, der skal være barselsvikar for Marianne, deltager på sit første bestyrelsesmøde og 

bydes velkommen  

 

 

3. Evaluering Organisationsmøde 2021 

Baggrund: Der blev afholdt Organisationsmøde søndag den 21. november på Kragsbjerggaard i Odense. 

Mødet evalueres med henblik på erfaringer. 

Handling:  Konklusionerne fra mødet blev vendt.  

DM: På baggrund af dette blev det besluttet at kommunikationen omkring DM skal 

forbedres både til lokalunionerne og deltagerne og at divisionerne forbliver nedlagt, da DM 

er for eliten.  

Alkohol: Derudover blev det besluttet at der er danske mesterskaber stormesterturneringer 

og internationale stævner i fremtiden bliver uden alkohol. Der udarbejdes forslag til 

repræsentantskabet som indeholder testplan, økonomisk kompensation til arrangørerne og 

konsekvens ved positiv test. Vedledende materiale skal udarbejdes af bestyrelsen til 

udsendelse til klubberne. Deadline medio februar.  

Klubdragter: Praksis forbliver som den er, men regler skal kommunikeres tydeligere gennem 

invitationer til DM og implementeres på kurser på sigt. 

 

 

4. Afsluttende konstituering  



 
 
Baggrund: På seneste bestyrelsesmøde blev der ikke udpeget en kontaktperson for Jysk Minigolf Union. 

Dette følges der på i dag jf. referat fra mødet den 27/10. 

Handling: Marianne Ipsen (MI) blev valgt 

 

5. Nyt fra konsulenten 

Baggrund: Konsulenten fortæller, hvad der sket siden sidst. 

Handling: Marianne Pedersen går på barsel og barselsvikaren Elisabeth Poulsen er blevet ansat og 

opstartet.  

 

 

6. Eventuelt  

a.     WMF   

Intet nyt 

 

b. EMF 

Intet nyt 

 

c. DIF 

DIF er i gang med en intern reorganisering så DMgU har fået ny kontaktperson. Derudover er 

der opstartet en ny digitaliseringforbundsarbejdsguppe. 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Intet nyt 

 

e. Lokalunionerne 

Intet nyt 

 

f. Klubberne  

Putter Team fik en kurv til jubilæum, klubberne opfordres til at informere bestyrelsen når der 

er jubilæum der går op i 25 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Der er afholdt møde om banegodkendelse 

 

h. Turneringsudvalg  

Indbydelse til DM skal ud inden sidste weekend i januar. Dato for DM for 2022 forventes 

offentliggjort i starten af januar 2022. Overvejelser om der skal være reserveweekend til DM 

turnering 

 

i. Eliteudvalg  



 
 

Der blev vendt at de nordiske mesterskaber i påsken kan komme under pres pga corona, da det 

afholdes i et lille lokale 

 

j. Anti-Doping  

Der mangler/afventes information fra WADA og WMF" om nyeste tiltag. Der vil blive rykket 

aktivt efter disse.  

 

k. Appeludvalg  

Intet nyt 

 

l. Medieudvalg 

Intet nyt 

 

m. Uddannelse  

Intet nyt 

 

n. Udvikling og bredde  

Der skal tjekkes op på hvor meget der skal til for at få BanGolf i gang, så det kan anvendes 

næste gang der skal indrapporteres medlemsdata 

 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde er ændret til d. 20/01 2022 kl. 20.00 og vil foregå online. 


