
Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Minigolf Union 2022 – Odense 22/5 2022. 

Dette referat skal læsses sammen med mødematerialet, der er vedlagt som bilag 1.  

Dagsorden  
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent  
3. Mandaternes prøvelse  
4. Formandens beretning 

4a Status på de strategiske spor  
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab  
6. Appeludvalgets beretning  
7. Udvalgenes beretning:  

a. Turneringsudvalget  
b. Dommer- og teknisk udvalg  
c. Eliteudvalg  

8. Behandling af politikkatalog  
9. Behandling af indkomne forslag  
10. Kåringer  
11. Valg af bestyrelse ifølge lovene  
12. Valg af Appeludvalg ifølge lovene  
13. Valg af revisionsfirma  
14. Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene  
15. Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer  
16. Behandling af budget  
17. Eventuelt 
 

  
Ad 1 – Valg af dirigent 
Heino Nielsen blev valgt til dirigent. Dirigenten fastslog repræsentantskabets lovlighed. 
 
Ad 2 – Valg af dirigent 
Michael R. Sølling blev valgt til referent. 
 
Ad 3 - Mandaternes prøvelse 
Der var i alt 26 stemmeberettigede tilstedeværende / simpelt flertal = 14 stemmer / kvalificeret flertal = 18 
stemmer. I bilag 2 ses en liste over de stemmeberettigede. 
 
Ad 4 – Formandens beretning 
Formandens beretning blev sendt til afstemning efter opklarende besvarelse på en række spørgsmål. 
Beretningen blev godkendt med stemmerne 26 – 0 – 0 (26 for – 0 imod – 0 blanke). 
 
Ad 4a – Status på de strategiske spor 
Konsulent Elisabeth Holmberg Laursen gennemgik i hovedtræk de strategiske spor for perioden 2022 – 2025. 
PowerPoint præsentationen er vedlagt som bilag 3 til dette referat. 
 
Ad 5 - Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
Kassereren gennemgik regnskabet. 



Regnskabet blev godkendt med stemmerne 26 – 0 – 0. 
 
Ad 6 – Appeludvalgets beretning 
Ingen sager har været under behandling – derfor ingen beretning. 
Blev taget til efterretning. 
 
Ad 7 – Udvalgenes beretning: 
 
Ad 7A – Turneringsudvalget (TU) 
I forbindelse med kommende rekruttering til udvalget vil der blive udarbejdet ”jobopslag” med det formål at 
tydeliggøre, hvad der forventes af de frivillige, der melder sig til de forskellige opgaver. Der skal arbejdes på 
en klar og tydelig kommunikation i forhold til arbejds- og ansvarsområder. Endelig skal der satses på 
uddannelse inden for turneringsledelse generelt. 
TU’s beretning blev godkendt med stemmerne 26 – 0 – 0. 
 
Ad 7B – Dommer- og teknisk udvalg (DTU) 
Der arbejdes med en generel regelgennemgang, nyt dommerkursus, årligt dommercheck af eksisterende 
dommere og en totalgennemgang af samtlige anlæg i 2022. I forhold til DTU blev der rejst 2 kritikpunkter. 
Gennemførsel af MOS 2021 (vejret) og DTU’s behandling i forbindelse med godkendelse af klubtøj. 
DTU’s beretning blev godkendt med stemmerne 26 – 0 – 0. 
 
Ad 7C – Eliteudvalget 
Der bliver begrænset dansk deltagelse ved de internationale mesterskaber i 2022. 
Eliteudvalgets beretning blev godkendt med stemmerne 25 – 1 – 0. 
 
Ad 8 – Behandling af politikkatalog 
Politikkataloget er en afspejling af de strategiske spor. Det skal undersøges hos DIF om dette punkt 
fremadrettet kan udgå af den lovbestemte dagsorden. I mødematerialet er dette medtaget som punkt 9. 
Beretningen blev godkendt med stemmerne 26 – 0 – 0. 
 
Ad 9 – Indkomne forslag 
I mødematerialet er dette medtaget som punkt 8. 
 
Forslag 1: 
 
Punkt 8a. Oplæg til ændringer i sportslige regler 2022: 
 
Ingen bemærkning i forhold til § 8 
 
§ 17 + 18 – omhandlende fremtidig alkoholhåndtering: 
 
Regelændringen træder først i funktion i 2023 
DMgU har en bagatelregel 0,1 promille – vi skal have undersøgt, hvorledes vi håndterer personer der 
modtager medicin som kan føre til en promille højere end 0,1. 
 
Forslag 1 blev vedtaget med stemmerne 19 – 7 – 0. 
 
Forslag 2: 
 
Præcisering: 



 
”Bestyrelsen opfordres derfor til, at der igangsættes undersøgelser af, hvordan vi kan opnå endnu bedre 
resultater for de danske elite-spillere”. 
 
Forslag 2 blev vedtaget med stemmerne 26 – 0 – 0. 
 
 
Ad 10 – Kåringer 
Årets spiller Jannick Skov 
Årets frivillige Karsten Jørgensen 
 
Minigolfens Hall og Fame 
Repræsentantskabsmødet blev afbrudt for at præsenterer de første 6 medlemmer af Minigolfens Hall og 
Fame (MHF). På unionens hjemmeside vi der i nær fremtid kunne læse løse og fast om MHF og ikke mindst 
motivationer m.v. for de forskellige udnævnelser. De første 6 medlemmer af MHF er: 
 
 Inger Walther  Tidligere formand for DMgU 
 Gert Hansen  Tidligere formand for DMgU 
 Lilian Helmann Hansen Spillemæssige kvaliteter  

Bent Boje  Spillemæssige kvaliteter 
 Ib Olsen  Spillemæssige kvaliteter 
 Erik Melgaard  Spillemæssige kvaliteter 
 
Herefter blev repræsentantskabsmødet genoptaget. 
 
Ad 11 – Valg af bestyrelse ifølge lovene 
Følgende poster blev besat: 
 
Formand Leif Meitilberg  Genvalgt for en 2-årig periode 
Best.medl. Marianne B. Ipsen Valgt for 2-årig periode 
Best.medl. Susanne M. Lindharth Indsuppleret efterfølgende for en 2-årig periode 
 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: 
 
Kasserer Michael R. Sølling  
Best.medl. Torben Fjordvang  
 
Valg af suppleanter: 
 
1. suppleant  Evald Nielsen  Genvalgt for en 1-årig periode 
2. suppleant  Annelise Vang Ipsen Valgt for en 1-årig periode 
 
Repræsentantskabet gav bestyrelsen bemyndigelse til at supplere sig med 1 bestyrelsesmedlem og 2. 
suppleant – af ovenstående fremgår, at dette er lykkes for bestyrelsen. 
 
Ad 12 – Valg af appeludvalg ifølge lovene 
Appeludvalg via IKC blev genvalgt. 
I forbindelse med vores appeludvalg skal der tillige vælges personer med minigolffaglig indsigt. Følgende blev 
valgt: 
 



Carsten Berg  genvalgt for en 2-årig periode 
Morten Rasmussen valgt for en 2-årig periode 
 
Øvrige rådgivere: 
 
Jannick Skov 
Simon Junker 
 
 
Ad 13 – Valg af revisionsfirma 
EY blev genvalgt efter indstilling af DIF 
 
Ad 14 – Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene 
 
Turneringsudvalget 
Følgende blev valgt: 
 
Christian Linnet valgt for en 2-årig periode 
Ole Rasmussen valgt for en 2-årig periode 
Jan Lind  valgt for en 1-årig periode 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Jan Hansen  
 
Dommer- og teknisk udvalg  
Følgende blev valgt: 
 
Heino Nielsen  valgt for en 2-årig periode 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Lasse Rasmussen 
 
Ad 15 – Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer 
I bilag 1 ses de nye priser. 
Priserne blev vedtaget med stemmerne 26 – 0 – 0. 
 
Ad 16 – Behandling af budget  
Kassereren gennemgik og fremlagde budgettet. Budgettet kan ses i bilag 4. 
Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning. 
 
Ad 17 – Eventuelt 
Forskellige punkter, herunder samkørsel for at spare penge for unionen, juniorers deltagelse ved DM’ere 
m.v. blev nævnt under punktet sammen med en række øvrige emner. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 




