
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde  
 

  

Dato:  28. november 2018, kl. 18.00   

Sted:  Stadionvej 50D, Odense 

 

Deltagere:  
Leif Meitilberg (LM), Heino Nielsen (HN), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Jan 

Hansen (JH), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), Ole Ipsen (OI) og Marianne Pedersen (MP) 

Afbud:   Ingen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden   

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og Marianne fører referat 

 

 

2. Opsamling på organisationsmødet den 10. november 

Baggrund: Der har været afholdt organisationsmøde den 10. november. 

 

Handling: Bestyrelsen laver en opsamling på debatterne fra organisationsmødet. 

Der har ikke været kommentarer eller indvendinger til referatet fra organisationsmødet. 

 

Det var et utrolig godt og konstruktivt møde, hvor gruppearbejdet for alvor gav nogle 

spændende diskussioner og perspektiver på fremtidens minigolf. Den gode blanding af nye 

og etablerede spillere gav en rigtig god dynamik i diskussionerne, hvor folk var gode til at 

stille spørgsmål og byde ind. 

 

På bagkant af organisationsmødet har bestyrelsen påtaget sig to opgaver vedrørende 

fremsigelse af forslag af organisatorisk omstrukturering af TU og Eliteudvalget, herunder 

beslutningskompetencer, frem mod repræsentantskabsmødet i marts. 

 

Forslag vedrørende TU udarbejdes af: Torben, Michael og Mikkel 

Forslag vedrørende Eliteudvalg udarbejdet af: Heino og Leif 

 

Forslagene er udarbejdet og fremlægges til det kommende bestyrelsesmøde den 30. januar. 

  



 
 
3. Status på spor 1 

Baggrund: Styregruppen har løbende afholdt statusmøder. Sporets aktiviteter i løbet af 2018 skal 

evalueres af DIF den 12. december. 

 

Handling: Styregruppen orienterer bestyrelsen om sporets status samt evaluering. 

Der er i oktober måned stiftet en ny klub, Galten-Skovby som pt tegner sig for flotte 55 

medlemmer. Derudover er både TIK og Østerlars kommet særdeles godt i gang med klubdrift 

og aktiviteter. Begge klubber er særdeles synlige i unionen, og har flere deltagere, der har 

deltaget i DMgU arrangementer og lokal stævneaktivitet.  

 

Putter Team Odense har meldt sig som vækstklub, og der er startet en dialog herom med 

henblik på start af vækstprogram primo 2019. 

 

Det samlede overblik over medlemstallet for unionen og unionens klubber fås efter 

klubbernes medlemsregistrering primo 2019. 

 

 

4. Status på spor 2 

Baggrund: Styregruppen har afholdt statusmøde forud for bestyrelsesmødets start. Sporets aktiviteter i 

løbet af 2018 skal evalueres af DIF den 12. december. 

 

Handling: Styregruppen orienterer bestyrelsen om sporets status samt evaluering.  

Sporet har været på stand by siden Louise stoppede. Det er nu genoptaget, og der 

udarbejdes interviews i december 2018 og start 2019. 

 

 

5. Fremlæggelse af muligt samarbejde v/ konsulenten 

Baggrund: Der er forelagt konsulenten en mulighed for at DMgU kan indgå et visionært samarbejde 

med henblik på promovering af minigolfen som sport 

 

Handling:  Konsulenten orienterer bestyrelsen om mulig fremtidigt samarbejde. Marianne går videre til 

interessenten med henblik på et møde mellem ham og Michael den 4. december. 

 

 

6. Love og vedtægter 

Baggrund: Der skal tjekkes op på unionens love og vedtægter, således disser er ajour. 

 

Handling:  Bestyrelsen laver en opfølgning på love og vedtægter. Leif mailer love og vedtægter, samt 

referat af repræsentantskabsmøde til Jan, som opdaterer og ajourfører. 

  



 
 
7. Siden sidst / orientering:  

 

a. Generelt 

Vi flytter postadresse til Idrættens Hus. Dette betyder ikke kontoret i Odense nedlægges, det er blot 

posten, der sendes til Brøndby. 

 

b. WMF  

Intet nyt. 

 

c. EMF  

Der afholdes døvemesterskab i minigolf i Tyskland den 26. og 27. april. Leif sender det videre til 

konsulenten for døveforbundet. 

 

d. DIF  

Torben har deltaget i diversitets workshop inden for bestyrelsesarbejde. 

Marianne har deltaget i en workshop med visionskommuner omkring samarbejder mellem minigolf og 

kommuner. 

 

e. Idrættens Kompetencecenter 

Michael har møde med dem omkring overdragelse af økonomien den 4. december. 

 

f. Lokalunionerne  

JM-MOS – fra og med 2020 overtager JMgU ansvaret for afviklingen JM-MOS. 

 

g. Klubberne  

Galten-Skovby har afholdt første klubaften for 22 deltagere. 

Jyllinge har ligeledes afholdt klubarrangement for sine medlemmer. 

Aalborg har afholdt et flot 25 års jubilæum, hvor Leif holdt en tale og gav en gave på vegne af unionen. 

 

h. Dommer- og tekniskudvalg  

Intet nyt 

 

i. Turneringsudvalg  

Velafholdt DM Indendørs med 40 deltagere – en fin stigning i deltagerantal, hvor bl.a. Østerlars og Gelsted 

var meget flot repræsenteret. Stort tillykke til alle medaljetagere. 

 

j. Eliteudvalg 

Morten Rasmussen er udnævnt som DMgUs landstræner. Stort tillykke med posten. 

 

k. Appeludvalg 

Intet nyt. 



 
 
l. Medieudvalg  

Intet nyt. 

 

m. Uddannelse 

Der er to trænerkurser i støbeskeen i foråret – et i TIK og et i Jyllinge. 

 

n. Udvikling og bredde  

Intet nyt. 

 

8. Eventuelt  

Intet nyt. 

 

 


