Dagsorden: Bestyrelsesmøde
Dato:

11. marts 2020, kl. 18.30

Sted:

Stadionvej 50D, Odense

Deltagere:

Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Mikkel Brandstrup Sartor
(MBS), Jan Hansen (JH) og Marianne Pedersen (MP)

Afbud:

Heino Nielsen (HN) og Ole Ipsen (OI)

Gæster:

1. Godkendelse af dagsorden
Handling:
Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.
Dagsorden godkendt og MP tager referat

2. Covid19
Baggrund:
Handling:

Covid19 er mere aktuel end nogensinde før, og derfor ønsker bestyrelsen at forholde sig
hertil
Det besluttes, at der skal udarbejdes informationsmateriale til alle DMgUs klubber, ligesom
der skal orienteres om smitterisiko via vores sociale medier. MP og LM er ansvarlig herfor.
Vi beder klubberne respektere sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med afviklingen
af klubaktiviteter og turneringer. Under mødet afholdte Statsministeren pressemøde og
opfordrede alle idrætsforeninger til at minimere og indstille aktiviteter, hvilket bestyrelsen
tager til følge, og MP udsender meddelelse på vegne af bestyrelsen til alle DMgUs klubber,
samt på hjemmeside og Facebook.

3. Repræsentantskabsmødet den 28. marts.
Baggrund:
Status på planlægningen frem mod repræsentantskabsmødet – inkl. arbejdsopgaver og
gennemgang af materiale til repræsentantskabsmødet, herunder regnskab m.m.
Handling:
Bestyrelsen er opmærksom på situationen omkring Covid19 og målgruppen i Dansk Minigolf
Union. Det besluttes derfor, at repræsentantskabsmødet udskydes på ubestemt tid. LM og
MP orienterer herom i skrivelse til klubberne pr. dags dato.
Beretninger etc. skal være MP i hænde senest søndag den 15. marts. Materialet udsendes
som normalt senest 10 dage før, altså onsdag den 18. marts. Derudover skal der gøres
opmærksom på, at øvrige frister ifbm. repræsentantskabsmødet er overskredet og ikke vil
blive åbnet i forbindelse med et senere repræsentantskabsmøde.
Regnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Bestyrelsen har gennemgået budget og godkendt dette. Budgettet fremlægges på
repræsentantskabsmødet.
MRS har forelagt bestyrelsen udkastet til protokollat pr. 28/3 til årsregnskabet 2019.
Bestyrelsen godkender dette.
Appeludvalget skal indgå under indkommende forslag – tilpasning af love og vedtægter efter
faktiske forhold. Tiltrædelse pr. dato for rep.
Kontingenter gennemgået og godkendt af bestyrelsen til fremlæggelse til rep.
TF arbejder på at lave en tilretning af turneringsbestemmelser. Normann er i gang med at
lave beretning på vegne af TU.
Bestyrelsens fremsættelse af forslag til bestyrelsesposter.
MP aflyser Odense Mødecenter og oplægsholder. Der laves oversigt over evt. tab jf. DIF.

4. Nyt fra konsulenten
Baggrund:
Bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet hos konsulenten.
Handling:
Der er fortsat løbende dialog med dart og petanque om fælles foreningsprojekt. Et projekt
der ses på med meget positive øjne i DIF, hvorfor vi får hjælpende hænder nærmest hvor
end vi spørger.
LM og MP havde et positivt og konstruktivt møde med DIF’s SOME-konsulent Signe, hvor der
kom mange spændende idéer på bordet, som medieudvalget vil arbejde videre på, at gøre til
en fast del af mediearbejdet.
MP lykkedes med at komme igennem til TV2 sport i forbindelse med Putter Teams Danish
Super 9 turnering. En rigtig god oplevelse og dialog med journalisten, som bestemt skal
vedligeholdes.
Der er fortsat løbende kontakt med flere interessenter ift. klub- og baneetablering rundt om
i landet.
MP og LM har møde med Citygolf den 18/3 ift. mulig sponsoraftale.
MP og LM har ligeledes et skypemøde med Golfdesign Danmark den 14/3, hvor vi skal ud og
se deres baner og høre, hvad de har at tilbyde minigolfverdenen. Efter pressemødet i
statsministeriet, så afventes situationen ift. et fysisk møde.
Medlemsregistreringen er afsluttet og indikerer en positiv fremgang på knap 17%.

5. Siden sidst / orientering:
a. WMF
Ingen bemærkninger
b. EMF
Ingen bemærkninger
c. DIF
Høringsfasen omkring politisk program er overstået og vi afventer at høre mere.

MRS og LM deltager i årsmøde
MP har været til møde omkring Covid19 i DIF, hvor hun er blevet orienteret om DIFs holdninger
og retningslinjer herfor.
d. Idrættens Kompetencecenter
Ingen bemærkninger
e. Lokalunionerne
Ingen bemærkninger
f. Klubberne
Der udsendes orientering omkring covid19 til alle klubber.
g. Dommer- og tekniskudvalg
Ingen bemærkninger
h. Turneringsudvalg
Det vurderes væsentligt at præcisere, at det er muligt at tilmelde flere hold i holdturneringen –
der er derfor INGEN begrænsning for tilmelding af hold. ALLE kan være med.
Som det fremgår af kontingentlisten, der fremsendes med repræsentantskabsmaterialet den
18/3 vil det koste klubberne mindre at tilmelde hold til den tværgående holdturnering end
tidligere. Disse har desuden gratis deltagelse på individuelle mesterskaber. Ved tvivlsspørgsmål,
så kan kassere Michael Sølling kontaktes om aftenen.
i. Eliteudvalg
Ingen bemærkninger
j. Appeludvalg
Ingen bemærkninger
k. Medieudvalg
Vi har været i TV2 SPORT, der lavede et flot indslag i TV2 kl. 18-nyhederne om Danish Super 9.
Klippet er tilgængeligt på Facebook og TV2 Play.
l. Uddannelse
Ingen bemærkninger
m. Udvikling og bredde
Ingen bemærkninger

6. Eventuelt
LM fremlægger mulighed for at flytte IT til Office 365.

