
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  25. november 2020, kl. 20.00   

Sted:  Skype 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Mikkel Brandstrup Sartor 

(MBS), Christina Sørensen (CS) og Marianne Pedersen (MP) 

Afbud:   Ole Ipsen (OI) og Evald Nielsen (EN) 

Gæster:  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Baggrund:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
Handling:         Dagsordenen er godkendt og MP tager referat. 
 

 

2. Arbejdet med de strategiske spor 
Baggrund: Bestyrelsen lægger sidste hånd på arbejdet med de strategiske spor inden arbejdet 

indsendes til DIF senest den 1. december. Herunder arbejdet med at fastsætte økonomi. 

Handling: Vi har gennemgået seneste udkast til indstillingen af de strategiske spor og sammenholdt 

med rettelser fra DIF. Materialet fremsendes en sidste gang til gennemgang ved DIF-

konsulenterne inden deadline den 1. december. 

 

 

3. Unionens udvalg 
Baggrund: Bestyrelsen bliver informeret om møder i unionens udvalg ved udvalgsrepræsentanter fra 

bestyrelsen. 

Handling: Det nye turneringsudvalg har haft første møde. Udvalget består pt. officielt kun af et valgt 

medlem (Bjarne Hansen) samt en bestyrelsesrepræsentant (Torben Fjordvang). Derudover 

har Hanne Børgesen, Carsten Berg, Vincent Huus og Jan Hansen meldt sig frivilligt til at prøve 

at være en del af turneringsudvalget frem til det næste repræsentantskabsmøde 2021. Det 

sætter vi i unionen utrolig stor pris på. Torben har aflagt et referat fra det første møde i TU. 

Dette referat er blevet vendt på mødet, og der er udarbejdet materiale, som sendes tilbage 

til arbejde i TU. TU har planlagt næste møde den 15. december. 

 Michael informerer på vegne af Eliteudvalget. Grundet coronasituationen er der ikke 

landsholdsaktiviteter på nuværende tidspunkt. Der arbejdes i nyt landsholdstøj i samarbejde 

med Anders Grønnegaard og ”3 Trin Ned”. 

 

  



 
 
4. Nyt fra konsulenten 
Baggrund: Konsulenten fortæller hvad der sket siden sidst. 

Handling: Der er dialog med en gruppe nye potentielle klubber forskellige steder i landet. Gældende 

for næsten alle er, at det er klubber/interessenter, der alle starter fra bunden og skal have 

etableret klub og baner. Der er forskellige ønsker til baner på nuværende tidspunkt, og 

konsulenten følger dem tæt. En enkelt interessant har allerede et anlæg, som de aktuelt går 

med konkrete tanker om at restaurere. Også her følges udviklingen tæt af konsulenten, 

ligesom der har været et bestyrelsesmedlem med ude at tjekke kvaliteten af de aktuelle 

baner. 

  

 Der er kommet en henvendelse fra Experimentarium om udstilling af minigolf i samarbejde 

med øvrige idrætter i forbindelse med OL og PL. Bestyrelsen har videresendt forespørglen til 

SMgU, da det vurderes primært at være en platform målrettet potentielle medlemmer på 

Sjælland. Vi er opmærksomme på, at det er en stor opgave at løfte, da unionen selv står for 

alle udgifter, materiale, transport m.m. i forbindelse med udstillingen. 

 

 

5. Eventuelt  

a.     WMF  

Der er kommet nye ungdomsambassadører i WMF. 

 

b. EMF  

Ingen bemærkninger 

 

c. DIF  

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnt 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Ingen bemærkninger 

 

e. Lokalunionerne  

Jysk Minigolf Union har lavet en offentlig Facebookgruppe 

 

f. Klubberne  

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Ingen bemærkninger 

 

h. Turneringsudvalg  

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte 

 



 
 

i. Eliteudvalg 

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte 

 

j. Appeludvalg 

Ingen bemærkninger 

 

k. Uddannelse 

Ingen bemærkninger 

 

l. Udvikling og bredde  

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte 

 

 


