Dagsorden: Bestyrelsesmøde
Dato:

27. november 2019, kl. 18.00

Sted:

Stadionvej 50D, Odense

Deltagere:

Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Heino Nielsen (HN), Torben Fjordvang (TF), Ole
Ipsen (OI), Jan Hansen (JH) og Marianne Pedersen (MP)

Afbud:

Mikkel Brandstrup Sartor (MBS)

Gæster:

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

2. Kontaktpersoner og lokale møder opfølgning
Baggrund:
Vi ønsker tættere kontakt med lokalunionerne og vi ønsker at afholde lokale møder jf. sidste
års erfaring. Hvilke erfaringer har vi gjort os efter afholdelsen af møderne?
Handling:
De første møder er afholdt, og møderne er kommet for at blive. Frekvensen af møder
fastsættes i samarbejde mellem bestyrelsesrepræsentanten og den aktuelle lokalunion.

3. Opfølgning organisationsmøde den 2. november – hvad skal der ske frem mod
repræsentantskabsmødet den 28. marts?
Baggrund:
Der blev afholdt organisationsmøde den 2. november i Odense. Der samles op på dagen og
inputs herfra.
Handling:
Vi skal have tilpasset forretningsordenen og love- og vedtægter for bestyrelsen, således det
matcher udvalgene – dette skal laves som forslag til repræsentantskabsmøde (MRS ansvarlig
herfor).
Der arbejdes videre med inputs fra organisationsmødet frem mod repræsentantskabsmøde.
I den forbindelse har TF og MP afholdt møde med de to eksterne konsulenter, der deltog på
mødet, som er kommet med sine inputs til dagen. Der arbejdes videre med disse inputs.
Der afholdes et ekstraordinært Skypemøde til videre drøftelse af disse inputs. Datoen herfor:
17/12 kl. 21.00. TF fremsender dokumenter til gennemlæsning 11/12.

4. Arbejdsopgaver frem mod repræsentantskabsmøde
Baggrund:
Repræsentantskabsmøde ligger forude, og vi ser på uddelegering af opgaver frem imod
dagen. Herunder også bemanding af udvalg (TU).
Handling:
Arbejdet med materiale frem mod repræsentantskabsmødet er uddelt jf. tidligere punkt.
Til den kommende sæson mangler der på nuværende tidspunkt to medlemmer i TU, hvorfor
interesserede er meget velkomne til at kontakte tu@minigolf.dk eller alternativt
formand@minigolf.dk for yderligere information.
Der skal udarbejdes ændringsforslag til appeludvalget – LM er ansvarlig herfor.
Turneringsstruktur klargøres til præsentation på repræsentantskabsmødet – TF er ansvarlig
herfor.
Social medie arrangement i forbindelse med repræsentantskabsmødet – MP ansvarlig
herfor.
Vi bruger Odense som lokation igen – MP er ansvarlig herfor.
Leif, Heino og Mikkel er på valg til det kommende repræsentantskabsmøde
MP laver oversigt over møder for 2020 til fremlæggelse for den kommende bestyrelse efter
repræsentantskabsmødet.

5. DMgU tøj
Baggrund:
I forlængelse af arbejdet med det moderne idrætsforbund og synlighed vendes tankerne om
DMgU tøj.
Handling:
MP har været i dialog med Anders Grønnegaard vedrørende mulighed for at købe tøj til
unionens frivillige. Bestyrelsen er enige om at se nærmere på muligheden for at investere i
tøj til frivillige. MRS ser nærmere på økonomien herfor, og kontakter dernæst MP for videre
dialog og arbejde med Anders Grønnegaard frem mod repræsentantskabsmødet.

6. TU’s arbejde, turneringer etc.
Baggrund:
Torben Fjordvang orienterer med information fra TU.
Handling:
TF gennemgår materiale fra TU. Bestyrelsen giver kommentarer hertil, som TF tager med
tilbage til TU.

7. Opfølgning på træningsmaterialet udarbejdet af Ole Rasmussen
Baggrund:
Ole Rasmussen har udarbejdet et meget flot træningsmateriale, som vi følger op på. Hvordan
kan vi implementere det til brug i DMgU på bedste vis.
Handling:
Materialet er gennemgået på mødet, og det besluttes at publicere det på unionens
hjemmeside. LM og MP er ansvarlige herfor.

8. Nyt fra konsulenten
Baggrund:
Bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet hos konsulenten.
Handling:
Der er startet evaluering af strategiaftale, og der afholdes møde herom med vores DIFkonsulent den 11. december.
MP deltager på speeddating med kommuner på torsdag – fokus på kommuner med
eksisterende klubber, samt muligheden for at bringe vores fælles foreningsprojekt med dart
og petanque i spil. I forlængelse heraf deltog MP på Facilitetsforum, hvor der fra DIFs side
var stor interesse for vores projekt og der åbner døre og mulighed for netværk. Der skal laves
et opfølgende møde med interessenter i det nye år.
Der har været møde med Jyllinge Minigolf Klub, der arbejder for at skabe et attraktivt
ungdomstræningsmiljø i Jyllinge. Dette bliver der ligeledes fuldt op på i det nye år.
Medieudvalget har grundet øget fokus på synlighed sørget for et oplæg omkring brugen af
sociale medier og strategi for kommunikation med en af DIFs kommunikationskonsulenter
den 19. februar kl. 17.00 i Odense, hvor medieudvalget plus øvrige interesserede fra
bestyrelsen vil deltage.

9. Siden sidst / orientering:
a. WMF
WAGM er blevet officielt mesterskab fra 2020.
Senior mesterskaber følger fremadrettet ungdomsmesterskaberne ift. VM og EM.
b. EMF
Ingen bemærkninger
c. DIF
LM og MRS har været til økonomimøde. Der er lavet en opdatering af appeludvalget og
økonomien er fortsat som den plejer.
Derudover er der, som tidligere nævnt, statusmøde med DIF den 11. december.
d. Idrættens Kompetencecenter
Overdragelse af hjemmeside pågår – LM er ansvarlig herfor (oprettelse af mail og adgang til
hjemmeside).
MRS er genvalgt til bestyrelsen i IKC.
e. Lokalunionerne
SMgU har bestyrelsesmøde i den kommende uge, hvor de skal planlægge 2020.
f.

Klubberne
Der er dukket en gratis leverandør op til medlemsrekruttering ”Motivo”, som er finansieret
af DGI. Inspiration til klubber, der kunne have interesse herfor.

g. Dommer- og tekniskudvalg
Der blev afholdt dommerkursus den 23.11 med to deltagere (fire syge). Henrik Larsen og
Christina Juhl Sørensen er nye dommere i DMgU. Der bliver arbejdes på et nyt kursus i
foråret 2020.
Ole Rasmussen var ekstern underviser på kurset, hvor han underviste i BAMS og brugen
heraf – det var en succes.
h. Turneringsudvalg
Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnt.
i.

Eliteudvalg
Landsholdet har været til VM i Kina, og præsterede en 5. plads for hold, en spiller placeret
som nummer 9. og tre spillere i top 32, som kvalificerede sig til cup finale. Et meget flot
dansk resultat!

j.

Appeludvalg
Ingen bemærkninger

k. Medieudvalg
Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnt.
l.

Uddannelse
Der ses nærmere på muligheden for en overbygning til ”Godt begyndt med minigolf” i
2020.

m. Udvikling og bredde
Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnt.

10. Eventuelt

