
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  27. oktober 2021, kl. 18.00   

Sted:  Odense 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Torben Fjordvang (TF), Christina Sørensen (CS), Michael Sølling (MRS), 

Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), Evald Nielsen (EN) og Marianne Pedersen (MP) 

Afbud:   Marianne Ipsen (MI) 

Gæster:  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Baggrund:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  

Handling:         Dagsordenen er godkendt og MP er referent. 

 

 

2. Konstituering efter Repræsentantskabsmøde 2021 

Baggrund: Der blev afholdt Repræsentantskabsmøde lørdag den 28. august i Mødecenter Odense, 

hvorfor den valgte bestyrelse konstituerer sig. 

Handling: Bestyrelsen drøfter konstituering. Følgende besluttes: 

Torben Fjordvang fortsætter som næstformand og kontaktperson for Turneringsudvalget. 

Michael Sølling bliver kontaktperson for Dommer- og Teknisk Udvalg 

Leif Meitilberg bliver kontaktperson for Eliteudvalget 

 Christina Sørensen fortsætter som kontaktperson for Medieudvalget 

 Mikkel Sartor fortsætter som ansvarlig antidoping 

  

 Kontaktpersoner fra bestyrelsen til de forskellige lokalunioner: 

 Michael Sølling er kontaktperson for Bornholm 

 Mikkel Sartor er kontaktperson for Fyn 

 Torben Fjordvang er kontaktperson for Sjælland 

 Kontaktperson for Jyllands Minigolf Union er uafklaret, men fastsættes på næstkommende 

bestyrelsesmøde 24. november. 

 

 

  



 
 
3. DM Filt 

Baggrund: DM Filt blev afviklet i weekenden den 4.-5. september. Der laves en kort evaluering af 

afviklingen og forløbet op imod. 

Handling: Det var et velgennemført arrangement, hvor klubben i Jyllinge havde stor ære af hele 

arrangementet omkring DM’et, der bare spillede. Der var god stemning og stor ros til 

værterne. 

 

 

4. DM MOS 

Baggrund: DM MOS blev afviklet i weekenden den 2.-3. oktober. Der laves en kort evaluering af 

afviklingen og forløbet op imod. 

Handling: Det var ligeledes et velgennemført arrangement, hvor Øster Lindet havde stor ære af hele 

arrangementet omkring DM’et, der bare spillede. Der var super lækre lokaler og forhold til 

arrangementet. Det viste sig som en klar fordel, at der blev spillet fire runder om lørdagen, 

da vejret søndag udfordrede spillet grundet vand på banerne. 

 

 

5. Kurser 

Baggrund: Opfølgning på sidste mødes punkt vedrørende etablering af instruktørkorps til undervisning i 

”Godt begyndt med minigolf” og ”1, 2 Træner”. 

Handling: Det er vurderet, at der er mulighed for at lave et instruktørkorps, der kan honoreres. 

I den forbindelse vil vi se nærmere på indholdet i vores kursusudbud. Vi ser ”Godt begyndt 

med minigolf” som et basiskursus for alle minigolfspillere, mens ”1, 2 Træner” er næste 

skridt, for dem der gerne vil trænervejen. Målet med ”1, 2 Træner” skal være, at de 

uddannede trænere derefter kan undervise lokalt i ”Godt begyndt med minigolf” materialet. 

I den forbindelse kan der med fordel ses nærmere på, at det spiltekniske på 1, 2 Træner 

opgraderes. 

   

 

6. Organisationsmøde 2021 

Baggrund: Der afholdes Organisationsmøde søndag den 21. november i Odense. I den forbindelse 

lægges sidste hånd på dagsordenen for mødet. 

Handling: Torben Fjordvang er ansvarlig på dagen. Der skal laves en skarp struktur for mødet, så vi 

sikrer at have reelle forslag med til repræsentantskabsmøde 

   

Spillerlicens – Leif har haft dialog med Pasi om muligheden for en delt spillerlicens, så man 

har et nationalt og et internationalt spillercertifikat. Skal der laves et officielt forslag til WMF 

herom? Det skal på som et punkt på en senere dagsorden. 

 



 
 

Alderskategorier – skal der arbejdes i en ændring af alderskategorier, så de følger de 

internationale regler? Og i så fald, er det os eller WMF, der skal ændre alderskategorierne – 

dette særligt for seniorer? 

 

Hold (mix) – I mix kan man stille op på tværs af klubber, mens man i hold kun kan stille op i 

klubregi. Hvori består forskellen for de to? Hvad er organisationens holdning hertil? Tag det 

med hjem og tænk over det frem imod repræsentantskabsmødet? Der laves to forslag til 

repræsentantskabsmødet 2022. 

 

Alkohol – hvordan er holdningen til alkohol i forbindelse med turneringer? Er der forskel på 

nationale turneringer, internationale turneringer og lokale klubturneringer? Lige nu skriver 

vi, at vi følger WMF regler ved nationale og internationale turneringer i Danmark, der har 

nul-tolerance, men vi håndhæver det ikke.  

Der er en holdning i bestyrelsen om, at der skal være nul-tolerance i forbindelse med DM, 

inkl. Stormesterturneringer og internationale stævner. 

WMF har allerede nul-tolerance i deres regelsæt – skal præsenteres i oplægget. 

Hvordan håndhæver vi retningslinjerne? 

Skitse: 

• Præcisere WMF regler, og at vi principielt ligger under 

• Præcisere DMgUs nuværende regler 

• Hvad vil organisationen? Og hvordan håndhæver vi det? Skal der stilles et forslag til rep.? 

Skal karantæneperioden påvirkes ved WMF? 

 

Klubdragter – klubdragt er i dag defineret som t-shirt med fast logo. Der er tvang om 

klubdragt ved DM’er – ikke ved stormester. For hold skal alle bære ens klubdragt. Skal 

klubtøjstvangen udvides? Skal klublogoer altid være synlige – også uden på jakker, evt. 

effektiviseret ved en badge.  

Skitse: 

• Præcision af de nuværende regler om klubtøj 

• Hvordan skal krav til klubtøj se ud fremadrettet? 

• Hvornår skal der være krav til at bære klubtøj? 

 

 

7. Turneringsudvalget 

Baggrund: Konstellationen i det nuværende TU vendes, efter at Vincent Huus og Carsten Berg er trådt 

ud. 

Handling: Der er pt. tre medlemmer i TU, så der er derfor et ønske om at få suppleret op med flere 

medlemmer i TU. MP laver et skriv, på baggrund af input fra TF, der sendes ud til alle 

medlemmer. 

 

  



 
 
8. Antidoping 

Baggrund: Mikkel Sartor, vores antidoping ansvarlige, beretter om nyt på antidoping fronten. 

Handling: Mikkel informerer om, at der har været møde i Anti Doping Danmark. Han fortæller, at der 

kommer til at ske nogle ændringer i måden, hvorpå man kategoriserer de forskellige 

idrætter, hvilket er med til at diktere, hvilke regler, der er gældende for Antidoping.  

DIF skal i gang med at lave en gennemgang af alle forbund med henblik på en kategorisering 

af alle de forskellige idrætter under DIF. 

Der kommer fremadrettet til at være et krav til alle specialforbund om, at de skal have en 

uddannelse vedrørende antidoping reglerne for deres pågældende idræt. Anti Doping 

Danmark vil tage kontakt til DMgU, når det er ved at være tid til at se nærmere på 

uddannelse. Forud for den kontakt vil WMF kontakte os med henblik på de nye regler og 

krav i minigolfsporten. 

 

Antidoping skal fremadrettet være et punkt under ”elite” under evt. i fremtidige referater og 

mødeindkaldelser til bestyrelsesmøder, da der løbende vil komme centrale opdateringer 

herom det næste års tid. 

 

 

9. Nyt fra konsulenten 

Baggrund: Konsulenten fortæller, hvad der sket siden sidst. 

Handling: Der er dialog med en lille håndfuld potentielle nye klubber. Nogle der både har baner, nogle 

der er i gang med at etablere samt nogle, der er i den helt spæde start. De potentielle nye 

klubber er bredt fordelt geografisk. 

 MP går på ferie og efterfølgende barsel den 1. december, hvorefter den nyansatte 

barselsvikar Elisabeth tager over på deltid. Elisabeths opgaver vil blive præciseret og delt 

med organisationen i den nærmeste fremtid. MP starter overlevering af opgaver til Elisabeth 

medio november, så hun er klædt på til at tage over på opgaven. Hun deltager derudover på 

organisationsmødet den 21. november, hvor hun også overtager mail og telefon. 

 MP er dialog med Jyllinge omkring et udviklingsprojekt – helt konkret en ungdomscamp. MP 

har dialogen med klubben frem til barsel.  

I den forbindelse med ovenstående er det indtrykket, at flere og flere klubber begynder at 

have ungdomsspillere lokalt ude i klubberne, hvorfor en tanke om at lave 

ungdomsarrangementer i den kommende sæson er opstået. I den forbindelse foreslås 

Vincent Huus som ungdomskoordinator for projektet i samarbejde med konsulenten. MP 

ansvarlig for at sætte Elisabeth ind i tankerne herom. 

Der har været forespørgsel på de gamle landsholdsdragter. I den forbindelse er det blevet 

besluttet, at MP tager dialogen med Anders Grønnegaard om, hvor meget tøj det drejer sig 

om, og derefter udbydes de i første omgang til salg for gamle landsholdsspillere, hvor 

overskuddet af salget går til landsholdsarbejdet 

 

 



 
 
10. Eventuelt  

a.     WMF  

Ingen bemærkninger  

 

b. EMF  

Ingen bemærkninger 

 

c. DIF  

Vi har fået en endelig godkendelse af vores strategiaftale inkl. økonomi, hvor vi har en 

fremgang på 66.000 om året de næste fire år. 

DIF er begyndt at se ind i muligheden for andre medlemsformer end de nuværende. En 

debat, der er særligt spændende i et tværfagligt samarbejdes øjemed. 

DIF nedsætter et digitaliseringsudvalg, og Leif indtræder i udvalget 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

IKC har været meget behjælpelige i processen med ansættelsen af den nye barselsvikar, 

hvilket der sættes stor pris på. 

 

e. Lokalunionerne  

Der har været god aktivitet rundt om i lokalunionerne med forskellige turneringer – nye 

såvel som eksisterende, hvilket har været spændende at følge med i, og der skal lyde stor 

ros til de gode initiativer rundt om i landet. 

JMgU har meldt dato ud for JM MOS i Skiveren 22.-24. april. 

 

f. Klubberne  

Der afholdes 25-års jubilæum i Putter Team Odense lørdag den 30. oktober, hvor LM 

deltager. 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte 

 

h. Turneringsudvalg  

Der eftersendes medaljer til nummer 2 og 3 i den tværgående turnering 

(kombiturneringen) for alle kategorier, med en beklagelse om, at disse ikke blev udleveret 

på stedet. Disse modtager alle en besked fra TU med henblik på udlevering. 

 

i. Eliteudvalg 

Der er kommet informationer med pris på hotel i forbindelse med Nordiske Mesterskaber.  

 

j. Appeludvalg 

Ingen bemærkninger 



 
 

 

k. Medieudvalg  

Ingen bemærkninger 

 

l. Uddannelse 

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte 

 

m. Udvikling og bredde  

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte 

 


