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Dagsorden: Bestyrelsesmøde 
 

 

Dato: 29. november 2022, kl. 19.30  

 

Sted: Online 

 

Deltagere: Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Marianne B. Ipsen (MB), 

Susanne Lindharth (SL), Annelise Ipsen (AI) og Marianne Pedersen (MP) 

 

Afbud: Evald Nielsen (EN) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent. 

 Dagsordenen er godkendt og MP tager referat. 

 

 

2. Evaluering af Organisationsmødet den 19.11.22 

Baggrund: Bestyrelsen evaluerer på det afholdte Organisationsmøde den 19.11.22 på Hotel Nyborg 

Strand. Her evalueres både på planlægning, indhold, afvikling og lokation. 

Handling: Der er en klar oplevelse af, at indholdet blev taget rigtig godt imod af de fremmødte. Oplæg-

gene vedrørende træning og træningskultur var meget aktuelle, og det var ligeledes et positivt 

og friskt pust, at der kom nogle ”ude fra” og sparkede lidt til det vi plejer. To spørgsmål rejste 

sig: Kommer man til at savne debatdelen med forberedelse frem imod Repræsentantskabs-

mødet? Og kan de to dele (eksternt oplæg og debat om organisationen) forenes fremadrettet, 

så der både er en del der har fokus på organisationens udvikling og en del, der har et temafo-

kus? Forslag til en form fremadrettet: et temaoplæg med ekstern oplægsholder om formidda-

gen og debat om organisationen om eftermiddagen. 

Lokationen var lidt dyrere end tidligere, men kvaliteten var også højere og det er en fordel ift. 

Bornholm, at vi er rykket en halv time mere øst på, så der er klart genvalg til lokationen. 

 

 

3. Initiativpuljeprojekt 

Baggrund: Dansk Minigolf Union er blevet bevilliget støtte til et initiativprojekt målrettet frivillighed i vo-

res klubber under temaet ”hvordan gør vi det lettere at være og blive frivillig i vores klubber?”. 

Der bliver lavet en gennemgang af projektet med henblik på tilpasninger, inden møde med DIF 

og inden materiale udsendes til vores klubber.  

Handling: MP udarbejder informationsmateriale til klubberne, som bestyrelsen gennemgår, inden det 

udsendes til klubberne. Herefter sendes materialet ud til klubberne, hvorefter de kan tilmelde 

sig. Der er som udgangspunkt plads til forløb i seks forskellige klubber, og ambitionen er en 

bred repræsentation af klubber. 
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4. Gennemgang af frivillighedsundersøgelsen fra foråret 

Baggrund: Der blev i foråret udarbejdet en frivillighedsundersøgelse, som gennemgås på mødet med hen-

blik på at finde nedslagspunkter, som kan bruges i det fremadrettede arbejde. 

Handling: Frivillighedsundersøgelsen drøftes. MB, SL og MP går videre med den med henblik på et oplæg 

til Repræsentantskabet. 

 

 

5: Udvalg og budget – fortsættelse af arbejdet for at gøre det lettere at være og blive frivillig i DMgU 

Baggrund: Vi arbejder fortsat på at gøre det lettere at blive frivillig og træde ind i vores udvalg. Et punkt, 

vi nu vil se på muligheden for at gøre det mere gennemskueligt at få overblik over fordelingen 

af midler i udvalgenes økonomi. 

Handling: Der fastsættes hvert år et budget, der fremsættes og godkendes på Repræsentantskabsmø-

det. Efter næste års Repræsentantskabsmøde foreslås det, at et-to bestyrelsesmedlemmer 

indkalder og deltager i det første møde i udvalget og laver en on-boarding af nye medlemmer, 

hvor procedurer for udvalgsarbejde gennemgås. Der skal i den forbindelse laves et on-boar-

ding dokument efter repræsentantskabsmødet 2023, hvor den nye bestyrelse fastsætter ind-

hold.  

MRS sender tidligere fordelingsnøgler for økonomi til inspiration for bestyrelsen. 

 

 

6: Hjemmeside og driftsopgaver 

Baggrund: Der gives en status på arbejdet vedrørende hjemmesiden. Herudover startes dialog op om, 

hvordan hjemmeside og driftsopgaver skal håndteres fremadrettet. 

Handling: Arbejdet med den nye hjemmeside er påbegyndt. Nye features er på vej, herunder bl.a. selv-

stændige klubsider, som klubberne selv kan opdatere og en kalenderfunktion, hvor der kan 

sorteres i arrangementer. 

 LM har derudover været i dialog med Lars Isberg ift. Bangolf Arena Online, og der arbejdes på 

flere forskellige løsninger, der kan koble vores nye hjemmeside sammen med Bangolf Arena 

Online (resultater og snitliste). Mere herom følger. 

 Ift. drift, så er der et klart ønske om, at indholdet til hjemmesiden skal komme fra en intern 

(medieudvalg, konsulenten, etc.), men selve uploades og vedligehold af hjemmesiden kan med 

fordel outsources til IKC. MP undersøger muligheden herfor. 

 

 

7: Klubtøj 

Baggrund: Der blev i forbindelse med repræsentantskabsmødet 2022 lovet en specificering af retnings-

linjer for klubtøj. Disse retningslinjer gennemgås og godkendes til udsendelse til klubberne. 
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Handling: De sportslige retningslinjer vedrørende tøj gennemgås. TF og LM sætter sig sammen om at 

lave et udkast til ændring i retningslinjerne omkring tøj i forbindelse med DMgU arrangemen-

ter. Forslaget vendes på næstkommende bestyrelsesmøde med henblik på fremsættelse på 

Repræsentantskabsmødet 2023. 

 

8: Godkendelsesprocedurer af udlæg vedrørende kasserer i DMgU. 

Baggrund:  Der har tidligere været påtegning fra revisor omkring unionens godkendelsesprocedurer ved-

rørende udlæg. Der foreslås en formulering til bestyrelsens forretningsorden, der skal imøde-

komme denne påtegning. Forslag: ”Udlæg af kassereren i DMgU skal altid godkendes af for-

manden i DMgU’s bestyrelse før beløbet videresendes til udbetaling. Under udlæg henregnes 

– udlæg i henhold til bilag, diæter og lignende samt kørselsgodtgørelse.” 

Handling: Formuleringen godkendes og tilføjes forretningsordenen for bestyrelsen.  Godtgørelsesproce-

durer i unionen generelt skal ligeledes nedfældes i bestyrelsens forretningsorden. 

 

 

9. Nyt fra konsulenten 

Baggrund: Konsulenten informerer om, hvad der er sket siden sidst. 

Handling: Der er i sommers nedsat et trænernetværk, hvor en arbejdsgruppe på 4 personer har været 

samlet til en gennemgang af indholdet på det nuværende trænerkursus. I forlængelse af Or-

ganisationsmødet 2022 oplevede vi en stor opbakning fra de deltagende klubber ift. etablering 

af træningskultur i dansk minigolf. Det vurderes derfor væsentligt at få sat gang i arbejdet med 

det nye trænerkursus, så vi kan få klædt frivillige i vores klubber på til at etablere træning i 

deres klub. MP tager kontakt til arbejdsgruppen med henblik på, om de har interesse i, at 

bidrage til udarbejdelsen af materialet.  

 Reklame for årets frivillige påbegyndes før jul. 

 Evalueringen af strategiarbejdet med DIF foregår i år på en online survey, og det er derfor 

valgfrit om der ønskes et fysisk møde. Der er fra bestyrelsen et ønske om et fysisk møde med 

både vores nuværende og kommende strategikonsulent i DIF, hvor Torben og Leif deltager på 

vegne af DMgUs bestyrelse. MP kontakter DIF. 

 

 

10. Siden sidst / orientering 

 

 a. World Minigolf Federation (WMF) 

 Intet nyt siden sidst 

  

b. European Minigolf Federation (EMF) 

 Intet nyt siden sidst 

  

c. Danmarks Idrætsforbund (DIF) 

 En enstemmig bestyrelse indstiller afgående formand Leif Meitilberg til DIFs bestyrelse 
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d. Idrættens Kompetence Center (IKC) 

Der er bestyrelsesmøde i morgen, hvor Michael offentliggør, at han trækker sig fra bestyrelsen 

til marts. 

 

e. Lokalunionerne 

Intet nyt siden sidst 

 

f. Klubberne 

 Intet nyt siden sidst 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg (DTU) 

 Intet nyt siden sidst 

  

h. Turneringsudvalg (TU) 

Der kommer indbydelse ud til DM-Inde snarest. Der kommer til at blive spillet Match-Play efter 

Monrad-systemet ved dette DM. 

 

i. Eliteudvalg (EU) 

Der afholdes landsholdssamling i Odense i weekenden for herre/dame og senior. 

 

 j. Anti Doping udvalg 

 Intet nyt siden sidst 

 

 k. Appeludvalg 

 Intet nyt siden sidst 

 

l. Medieudvalg 

 Intet nyt foruden tidligere nævnte 

 

m. Uddannelse 

Intet nyt, foruden tidligere nævnte 

 

n. Udvikling og bredde 

Intet nyt, foruden tidligere nævnte 

 

o. Eventuelt 

  

 

11. Næste møde 

25. januar 2023 kl. 18.00 fysisk i Odense 


