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DMgU’s navn og formål
§1

Organisationens navn er Dansk Minigolf Union (DMgU).
DMgU er stiftet den 11. april 1954.
DMgU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), World Minigolf Federation (WMF)
og European Minigolf Federation (EMF).
DMgU’s hjemsted er unionens kontoradresse, der til enhver tid vil fremgå af unionens
website – www.minigolf.dk.

§2

Unionens formål er at virke for minigolfsportens trivsel og udbredelse i Danmark ved:

at samle og centralisere danske minigolfforeninger og lokalunioner

at repræsentere DMgU i alle internationale anliggender

at varetage og fremme medlemmernes og spillets interesser

at arrangere Danske Mesterskaber i Minigolf og landskampe

Amatørbestemmelser

§3

Amatør er den, der i sin fritid dyrker minigolf som sport.

Optagelse i DMgU
§4

Som medlem af DMgU kan optages enhver forening og lokalunion, der dyrker minigolf
som sport.
Begæring om optagelse ledsaget af et eksemplar af foreningens love samt fortegnelse
over bestyrelsens medlemmer, indsendes elektronisk til unionens formand på adressen
formand@minigolf.dk eller direkte til formandens private adresse.
Nyoptagne foreninger er kontingentfri i optagelsesåret.

Medlemsforpligtelser
§5

Unionens medlemmer er forpligtet til:
a.

At holde DMgU underrettet om foreningens eller lokalunionens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger ved at fremsende invitation til generalforsamlinger med
angivelse af dato for afholdelse, sted og dagsorden.
Underretning fremsendes til formand@minigolf.dk eller direkte til formandens private
adresse samtidigt med, at indkaldelsen udsendes til medlemmerne.
Generalforsamlingsreferater, reviderede vedtægter/love samt oversigt over samtlige
bestyrelses-medlemmer fremsendes efter hver generalforsamling til formand@minigolf.dk eller direkte til formandens private adresse samtidigt med referatet udsendes til medlemmerne.
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DMgU har ret til at sende 2 repræsentanter med taleret til foreningens / lokalunionens
generalforsamlinger.
b.

At være DMgU og lokalunion behjælpelig med tilvejebringelse af oplysninger, der forlanges til varetagelse af unionens opgaver.

c.

Ufortøvet at meddele et medlem, hvis DMgU har indbudt vedkommende til at deltage
i en turnering. En forening kan ikke nægte et medlem at starte for DMgU.

d.

Ingen minigolfspiller kan repræsentere en ny forening, før vedkommende har betalt
sin kontingentrestance til den forening, vedkommende forlader.

e.

Foreninger, hvis spillere har givet tilsagn om at deltage i et unions- eller foreningsarrangement og som ikke inden tilmeldingsfristens udløb melder fra til arrangementet,
er pligtige til at betale startpenge for disse spillere, såfremt anmodning herom bliver
fremsendt.

f.

At indsende rettidige medlemsregistreringer til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) i
henhold til de til enhver tid gældende regler herfor.
Manglende indsendelse af medlemstal til DIF medfører tab af samtlige medlemsrettigheder (såvel organisatoriske som sportslige rettigheder), indtil forholdet er bragt i
orden. Møderet til repræsentantskabsmøder bibeholdes dog uden taleret.

g.

At underkaste sig DIF’s og DMgU’s til enhver tid gældende love samt alle i henhold
hertil af organisationerne og deres organer trufne beslutninger.

Udmeldelse af DMgU
§6

Foreninger kan udmelde sig af DMgU til hvert års 1. januar. Udmeldelsen skal være skriftlig og med mindst 3 ugers varsel og skal sendes elektronisk til formand@minigolf.dk eller
direkte til formandens private adresse.

Kontingent til DMgU
§7

Årskontingentet, spillerlicens og gebyrer fastsættes hvert år af repræsentantskabet. Har
en forening restancer til DMgU ved starten af et repræsentantskabsmøde, medfører det
tab af samtlige medlemsrettigheder (såvel organisatoriske som sportslige rettigheder),
indtil forholdet er bragt i orden. Dog bibeholdes både møde- og taleret på generalforsamlinger.
Spillerlicens

§8

Alle foreningens medlemmer har en spillerlicens. Spillerlicensen gør medlemmet spilleberettiget til samtlige turneringer m.v. afholdt i WMF-regi herunder samtlige danske turneringer.
Udstedte spillerlicenser udløber 30 dage efter indmeldelsesfristen for medlemsregistreringer til DIF.
Samtidigt med indrapportering af medlemmer til DIF indsendes en oversigt over aktuelle
medlemmer til medlemsregistrering@minigolf.dk.

_____________________________________________________________________________
Dato: 16. marts 2017

Side 3 af 14

Love for Dansk Minigolf Union
Vedtaget af DMgU’s repræsentantskab
_____________________________________________________________
Der er udarbejdet en vejledning ”Spillerlicenser”, der beskriver proceduren omkring indrapportering af medlemsregistreringer til DMgU. Vejledningen kan downloades fra unionens hjemmeside www.minigolf.dk. Vejledningen er ikke lavet endnu. Der bliver formentlig tale om et regneark, hvor oplysningerne indtastes.
Licensen er spillerens personlige ejendom og kan kun inddrages af DMgU’s bestyrelse
under særlige omstændigheder. En beslutning om inddragelse kan ankes til DMgU’s Appeludvalg og efterfølgende til DIF’s appeludvalg jfr § 16 i DMgU’s love.
DMgU’s organisation
§9

Dansk Minigolf Union er organiseret i lokale unioner og deres foreninger. Lokalunionernes
område fastsættes af bestyrelsen under ansvar over for repræsentantskabet. DMgU´s love og reglementer er gældende for lokalunionerne og deres foreninger. Optagelse i
DMgU finder sted i henhold til DMgU´s love § 4.
DMgU´s anliggender varetages af repræsentantskabet, bestyrelsen, Appeludvalget, lokalunionerne, samt de i henhold til § 19 nedsatte udvalg.
Unionens medlemmer er forpligtet til at underkaste sig DMgU og WMF´s love, reglementer, spilleregler samt alle i henhold hertil trufne bestemmelser.
DMgU’s repræsentantskab

§ 10a

Repræsentantskabet er DMgU´s højeste myndighed og kun det kan vedtage ændringer i
DMgU´s love, reglementer og spilleregler.
Repræsentantskabet består af:
Bestyrelsens medlemmer
1 repræsentant pr lokalunion
0 – 25 indberettede medlemmer
26 - 75 indberettede medlemmer
76 – 150 indberettede medlemmer
151 (plus) indberettede medlemmer

Med følgende antal stemmer:
1 stemme hver
1 stemme hver
1 stemme
2 stemmer i alt
3 stemmer i alt
4 stemmer i alt

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, Der er maksimalt en stemme pr.
person.
Rettidige indberettede medlemmer, til Danmarks Idræts-Forbund i repræsentantskabsmødeåret for godkendte foreninger, opgjort pr. 31. december året før, danner grundlag
for stemmetallet. Foreningsrepræsentanterne skal være medlem af de foreninger for hvilke, de giver møde.
Lokalunionsrepræsentanter og medlemmer af DMgU´s bestyrelse kan ikke møde som
foreningsrepræsentanter.
Alle medlemmer af foreninger under DMgU har ret til med taleret, men uden stemmeret,
at deltage i DMgU´s repræsentantskabsmøder. Desuden kan DMgU´s bestyrelse invitere
andre personer til at overvære repræsentantskabsmødet.
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes en lørdag i marts måned.
Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes med 6 ugers skriftlig varsel.
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Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes med simpelt flertal, dog kræves der til
lovændringer 2/3-majoritet af de afgivne stemmer. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Ved personvalg, hvor der er mere end en kandidat til en post, skal der dog være
skriftlig afstemning. Ligeledes skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt 2 stemmeberettigede repræsentanter forlanger dette. I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte ny afstemning. Såfremt der herefter er stemmelighed, er forslaget bortfaldet.
§ 10b

For følgende områder gælderat enhver beslutningskompetence håndteres af DMgU’s bestyrelse:




§ 11

Ethvert sportsligt spørgsmål, herunder turneringsbestemmelser
Ethvert spillemæssigt spørgsmål, herunder spilleregler
Ethvert sportsligt elite spørgsmål, herunder landshold

Den specificerede dagsorden, indkomne forslag, formandens beretning og beretning fra
udvalgene samt det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår 1. januar til 31. december skal være lokalunionerne og foreningerne i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet.

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde
§ 12

Bestyrelsen fastlægger en dagsorden, der som minimum skal have følgende indhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Mandaternes prøvelse.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Appeludvalgets beretning.
Udvalgenes beretning:
a. Turneringsudvalget.
b. Dommer- og teknisk udvalg
c. Eliteudvalg
d. Øvrige udvalg, som bestyrelsen har bedt aflægge
en beretning.
Behandling af indkomne forslag.
Behandling af politikkatalog.
Valg af bestyrelse ifølge lovene.
Valg af Appeludvalg ifølge lovene.
Valg af revisionsfirma.
Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene.
Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer.
Behandling af budget.
Eventuelt.

Referenten udarbejder referat fra repræsentantskabsmødet. Referatet offentliggøres senest 4 uger efter mødets afholdelse. Referatet underskrives af referenten og dirigenten
inden offentliggørelse.
Referatet offentliggøres på www.minigolf.dk. Indsigelser mod referatet skal være formanden i hænde senest 14 dage efter referatets offentliggørelse.
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Forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde
§ 13

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, indsendes til
DMgU´s bestyrelse senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

§ 14

Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært, såfremt bestyrelsen eller 1/4 af de
under DMgU stående medlemsforeninger skriftligt begærer dette med opgivelse af forhandlingsemne.
Bestyrelsen skal i sidstnævnte tilfælde indkalde til møde med 3 ugers varsel, senest 14
dage efter begæringens modtagelse.
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde vil foreningerne have samme stemmetal
som ved det seneste afholdte repræsentantskabsmøde. Foreninger, der ikke var medlem
af DMgU ved det seneste afholdte repræsentantskabsmøde, tildeles 1 stemme på det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde begæret af DMgU’s medlemsforeninger,
skal mindst 75 % af underskriverne (i stemmetal) være til stede, for at mødet har gyldighed.
DMgU’s bestyrelse

§ 15

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, og 2 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen vælges for en periode på to år ad gangen. Formand og kasserer vælges på
repræsentantskabet direkte til deres respektive poster. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
vælges uden poster til bestyrelsen. Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig selv.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Kassereren skal have været medlem af DMgU´s bestyrelse i mindst to år. Repræsentantskabet kan dispensere herfra. Opstilling til tillidsposter
skal være skriftligt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end 50% er til stede. Heraf skal minimum en
af de tilstedeværende være formand eller kasserer.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær indtræder kassereren i dennes sted.
Senest 10 dage efter hvert bestyrelsesmøde offentliggøres referat på www.minigolf.dk.
Bestyrelsen kan indkalde medlemmer af de i § 19 nedsatte udvalg. Bestyrelsen afgør deres beføjelser.
Bestyrelsen er Dansk Minigolf Unions daglige ledelse.
Der skal foreligge ansvarsfordeling og forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
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DMgU’s Appeludvalg
§ 16

Appeludvalget vælges af repræsentantskabet. Der vælges mindst tre og højst fem medlemmer, der alle skal have erfaring med juridisk sagsbehandling. Medlemmerne vælges
efter tur for tre år ad gangen.
Foruden de ovenfor nævnte medlemmer vælges fire rådgivere med særlig idrætslig
indsigt, der kan bistå appeludvalget ved sagens behandling. Rådgiverne vælges efter tur
for to år ad gangen – to vælges på lige år, to vælges på ulige år. Rådgiverne har ikke
stemmeret i forbindelse med sagens afgørelse. Rådgiverne må ikke være medlem af
samme forening og ej heller af unionens bestyrelse.
Appeludvalget vælger selv sin formand og en eller flere stedfortrædende formænd.
Efter en sags modtagelse afgør formanden eller den stedfortrædende formand i sagen,
hvor mange medlemmer af appeludvalget, der skal deltage i sagens behandling. Dog skal
der deltage mindst tre medlemmer. Herudover bistås appeludvalget af mindst én af de
valgte rådgivere med idrætslig indsigt, hvorom beslutning tilsvarende træffes af formanden eller den stedfortrædende formand i sagen.
Appeludvalget træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens eller den stedfortrædende formands stemme afgørende.
Appeludvalgets opgaver er som DMgU’s højeste dømmende instans:
a. at behandle og afgøre alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DMgU’s love, regler, reglementer, bestemmelser m.v. om usportslig eller
usømmelig adfærd.
b. at træffe afgørelse i sager vedrørende bestyrelsens fortolkning af DMgU’s love og
bestemmelser, dog kun hvis der indgives klage herom.
c. at tilbyde mægling (mediation) i sager som egner sig dertil og hvor begge parter accepterer denne mægling.
Klageberettigede er DMgU, DMgU’s medlemsforeninger, lokalunioner eller medlemmer af
DMgU’s medlemsforeninger.
Enhver sag skal være behandlet af DMgU’s bestyrelse, inden sagen kan indankes for
Appeludvalget til behandling. Sagen skal være modtaget hos bestyrelsen senest på 28.
dagen efter, at forholdet er begået. Bestyrelsen skal senest på 28. dagen for modtagelsen af en sag lade en afgørelse komme til parternes viden.
Appeludvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DMgU’s love og bestemmelser
forudsættes at være endelig afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans,
eller som bør afgøres uden for Appeludvalget. Appeludvalget kan endvidere afvise behandling af en sag, hvor udvalget skal fungere som voldgiftsret og afgøre tvistigheder
mellem DMgU, lokalunioner og medlemsforeninger. Sager af denne karakter henvises til
’Idrættens Voldgift’ i Danmarks Idræts-Forbund.
Indbringelse for Appeludvalget skal ske inden 28 dage efter, at forholdet er begået eller
parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.
Appeludvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra én
af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen
foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. Møderne indkaldes af formanden for Appeludvalget og afgørelser træffes ved sim-
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pelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Udvalget er beslutningsdygtigt, når minimum 2 medlemmer af udvalget deltager i afstemningen.
I enhver sag skal parterne have lejlighed til mundtligt at fremkomme med bemærkninger
til sagens behandling, forinden udvalget træffer sin afgørelse. Såfremt Appeludvalget
mener, at sagen kan afgøres på de skriftlige grundlag, kan dette ske, hvis parterne ikke
modsætter sig skriftlig behandling. Alle afgørelser skal være begrundede og skal underskrives af de tilstedeværende medlemmer af Appeludvalget.
Afgørelser, der er truffet af Appeludvalget, kan indbringes for DIF’s Appeludvalg inden for
28 dage efter, at parterne er gjort bekendt med afgørelsen. Parterne skal i forbindelse
med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden. Anke til DIF’s Appeludvalg har
ikke opsættende virkning. Appeludvalget kan dog beslutte, at en sags anke til DIF’s Appeludvalg har opsættende virkning. Såfremt afgørelsen ikke er indanket til DIF’s Appeludvalg, betragtes afgørelsen som endelig.
Under ganske særlige omstændigheder kan Appeludvalget genoptage behandlingen af
en tidligere afgjort sag, såfremt der fremkommer nye oplysninger i sagen af væsentlig betydning.
Udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Valg af revisor
§ 17

I forbindelse med repræsentantskabets dagsorden ”Valg af revisionsfirma” skal det valgte
firma være enten et Registreret og/eller Statsautoriseret revisionsfirma.
Bestyrelsen indstiller et revisionsfirma, eller en organisation til at foretage valget af revisionsfirma, til valg på repræsentantskabt.
Underkender repræsentantskabet det indstillede revisionsfirma eller organisation, påhviler
det den nyvalgte bestyrelse inden 2 måneder efter repræsentantskabsmødet at finde et
revisionsfirma, som kan godkendes af medlemmerne.
I forbindelse med denne procedure kan afstemning via mail accepteres.
DMgU’s lokalunioner

§ 18

Lokalunionernes anliggender varetages af deres repræsentantskaber og unionsledelse.
Lokalunionernes love og vedtægter skal være i overensstemmelse med DMgU´s love og
vedtægter samt bære følgende påtegnelse: “Nærværende love er i nøje overensstemmelse med DMgU´s love og vedtægter, godkendt og påtegnet af denne”. Lovene skal, før
de er gyldige, være underskrevet af DMgU´s bestyrelse.
To eksemplarer af lovene afgives til DMgU - et til unionens arkiv og et til formanden.
Dato for lokalunionernes repræsentantskabsmøde oplyses DMgU´s bestyrelse efter lokalunionernes normale indkaldelsesregler.
DMgU´s bestyrelse har ret til at lade sig repræsentere ved lokalunionernes ordinære og
ekstraordinære repræsentantskabsmøder og har på disse taleret men ikke stemmeret.
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Lokalunionerne skal under ansvar over for DMgU varetage DMgU´s interesser inden for
de områder, de spænder over. DMgU´s bestyrelse kan, hvor det skønnes nødvendigt,
skride ind over for lokalunionernes administrationsområde.
DMgU’s udvalg m.m.
§ 19

Som bistand til at varetage de opgaver, som påhviler DMgU´s bestyrelse, nedsættes følgende udvalg:
a.

Turneringsudvalg
Udvalget består af 5 medlemmer, en repræsentant fra bestyrelsen, samt 4 medlemmer der vælges 2 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen. Udvalget konstituerer sig
med formand.
Udvalget kan supplere sig selv med yderligere medlemmer/hjælpere imellem repræsentantskabsmøderne.
Udvalgets opgaver er at varetage planlægningen m.v. af unionens sportslige arrangementer samt føre statistik med de opnåede resultater m.v..
Turneringsudvalget udarbejder en indstilling til bestyrelsen med beskrivelse af
hvor, hvornår samt i samarbejde med hvem unionens sportslige arrangementer
kan gennemføres.
Inden turneringsplanen offentliggøres skal den have bestyrelsens godkendelse.
Bestyrelsen kan kræve/ diktere ændringer i indstillingen.

b.

Dommer- og teknisk udvalg
Udvalget består af 2 medlemmer. Medlemmerne vælges med 1 medlem i lige år
Og 1 medlem i ulige år på repræsentantskabsmødet. Udvalgsmedlemmerne
vælges for en periode på to år ad gangen.
Udvalgets opgaver er:
at udvælge dommere til stævner og turneringer.
at uddanne dommere
at føre statistik med afgivne domme.
at vedligeholde regler for banernes tekniske standard.
at foretage indstillinger til bestyrelsen angående idømmelse af bod til klubberne som følge af for dårlig standard på baner.
at idømme karantæne (varighed) for domme, der medfører karantæne i
strafbestemmelserne.

Udvalgene konstituerer sig selv. Udvalgene skal udfærdige referater. Referaterne sendes
til DMgU’s bestyrelse.
Følgende udvalg bliver udpeget af bestyrelsen:
c.

Eliteudvalg
Udvalget består af den/de til enhver tid værende landstræner(e), der er udpeget
bestyrelsen, en repræsentant fra bestyrelsen (formand for udvalget) samt øvrige
medlemmer udpeget af bestyrelsen.
Eliteudvalgets arbejde består i:

at udarbejde budget for de enkelte landshold
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at samarbejde omkring etablering af fællessamlinger
at fungere som sparringsplatform for diverse spørgsmål omkring landsholdene
at afholde møder med spillerne i landstrænernes respektive bruttotrupper

For samtlige landstrænere er der udarbejdet en jobbeskrivelse.
DMgU’s økonomi
§ 20

DMgU´s midler anvendes af unionen efter retningslinier vedtaget af repræsentantskabet
og bestyrelsen til fremme af DMgU’s mål og politikker.
DMgU’s midler skal primært være anbragt i anerkendt bank / sparekasse.
DMgU’s værdipapirer skal placeres i værdidepot tilhørende DMgU.
DMgU’s midler må kun i absolut minimalt omfang investeres i aktier (rentehensyn).
DMgU’s midler må ikke anvendes til nogen form for spekulation i værdipapirer, valuta eller andet.
DMgU’s bestyrelse skal sikre, at der foreligger retningslinier for afholdelse af udgifter.
DMgU’s bestyrelse træffer beslutninger om, hvorledes den daglige administration af unionens økonomi skal foregå.
DMgU’s tilhørsforhold til andre forbund

§ 21

DMgU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), World Minigolfsport Federation
(WMF) samt European Minigolfsport Federation (EMF) og er underlagt de til enhver tid
gældende love, regler og regulativer herunder DIF’s miljøkodeks.

Bestemmelser vedr doping
§ 22

DIF’s regler vedr dopingkontrol er gældende for alle spillere, trænere, holdledere m v i
samtlige DMgU’s medlemsforeninger.
Alle spillere i én af DMgU’s medlemsforeninger skal til enhver tid (træning, turnering,
landskamp etc) stille sig til rådighed for uanmeldt dopingkontrol foranlediget af Anti Doping Danmark.

Landskampe, mesterskaber m.m.
§ 23

Alene DMgU kan udskrive Dansk Mesterskaber i Minigolf og afholde landskampe i minigolf.

Bestemmelser vedrørende forseelser
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§ 24

Er et medlem af en forening blevet udelukket på grund af kontingentrestance til foreningen og er vedtagelsen om udelukkelsen sket efter påkrav inden 5 måneder efter gældens
rettidige forfald, skal foreningen indsende meddelelse herom til DMgU’s formand
(formand@minigolf.dk).
Sker udelukkelse af andre årsager end kontingentrestance til foreningen, kan DMgU’s
bestyrelse afgøre, om udelukkelsen skal gælde alle unionens foreninger.
DMgU´s bestyrelse kan tildele organisationer eller enkeltpersoner under DMgU misbilligelser eller advarsler, når der er tale om følgende forseelser:
a. Overtrædelse af love og vedtægter.
b. Udvist usportslig eller usømmelig adfærd.
DMgU´s bestyrelse kan træffe bestemmelser om, at personer under DMgU midlertidigt eller endeligt udelukkes fra enkelte eller alle konkurrencer eller organisationer under DMgU.
Dersom en person udelukkes fra at arbejde med dansk minigolf, kan denne ikke virke på
noget område inden for DMgU eller dennes organisationer og foreninger. Den udelukkede person har appelret til DMgU´s Appeludvalg og efterfølgende DIF’s Appeludvalg jfr §
16.
Appelfristen fra instans til instans er 4 uger efter kendelsens afsigelse jfr § 16.

Æresmedlemmer af DMgU
§ 25

Som æresmedlem kan repræsentantskabet efter bestyrelsens enstemmige indstilling optage personer, der på særlig måde har gjort sig fortjent af dansk minigolfsport.

Konkurs
§ 26

Hvis der afsiges konkursdekret over en under DMgU hørende medlemsforening, fratrækkes samtlige af klubbens tilmeldte hold i DM-holdturneringen alle sine erhvervede points
og kan ikke længere deltage i DM-holdturneringen.
Desuden inddrages samtlige licenser for medlemmerne i den berørte medlemsforening.

Eksklusion fra DMgU
§ 27

En medlemsforening under DMgU kan ekskluderes, hvis enten DMgU’s betingelser eller
DIF’s betingelser for optagelse ikke længere er til stede.
Eksklusion kan kun ske på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med dette ene
punkt på dagsordenen. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt, såfremt det er lovligt varslet. Beslutningen om eksklusion kan kun finde sted, når 2/3
af de fremmødte repræsentanter stemmer for eksklusionen.
Medlemsforeningen er berettiget til at tale sin sag på repræsentantskabsmødet, forinden
der skal foregå afstemning om eksklusion. Medlemsforeningen har ikke selv stemmeret
og skal forlade lokalet før afstemning finder sted.
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En beslutning om eksklusion af en medlemsforening kan ankes til DMgU’s Appeludvalg
og efterfølgende til DIF’s Appeludvalg – jfr § 16.
Hvis repræsentantskabet beslutter sig for eksklusion af en medlemsforening, inddrages
samtlige licenser for medlemmerne i den berørte medlemsforening.

Habilitetsbestemmelser for DMgU
§ 28

Den, der er ansat i en medlemsforening under DMgU, kan ikke repræsentere medlemsforeningen ved ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøder og er tillige heller
ikke valgbar til DMgU’s bestyrelse eller respektive udvalg. Valgte personer, der alene
modtager honorar eller lignende, er ikke omfattet af denne regel.
Den, der ejer eller udlejer lokaler eller baneanlæg til en medlemsforening, kan ikke repræsentere medlemsforeningen ved ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøder og er tillige heller ikke valgbar til DMgU’s bestyrelse eller respektive udvalg. Dette
gælder også for personer, der kontrollerer lokaler eller baneanlæg, som udlejes til medlemsforeningen.
I forhold til en bestemt sag er et valgt eller udpeget medlem af organisationens organer
inhabilt, hvis:
1. Vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens
udfald eller i samme sag repræsenterer eller tidligere har repræsenteret nogen,
der har en sådan interesse
2. vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for
nogen, der har en sådan interesse
3. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab eller en anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald eller
4. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om vedkommendes upartiskhed
Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen i eller i øvrigt medvirke
ved behandlingen af den pågældende sag. Ved valg kan en person dog deltage, selvom
personen er bragt i forslag.
Den, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om en
persons habilitet, har pligt til snarest at underrette det pågældende organ herom. Dette
træffer herefter beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Den pågældende person
må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet.

Tegningsregler for DMgU
§ 29

DMgU tegnes af formanden i alle sager. Fuldmagt kan meddeles andre af formanden eller kassereren samt yderligere ét medlem af bestyrelsen.
Ved økonomiske dispositioner kan formanden eller kassereren underskrive hver for sig
inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer.
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Køb og salg af fast ejendom kan kun finde sted med accept af repræsentantskabet på
basis af forslag fra bestyrelsen.
Optagelse af lån indenfor den af repræsentantskabet bevilgede låneramme kan kun finde
sted med accept af den samlede bestyrelse.

Opløsning af DMgU
§ 30

Dansk Minigolf Union kan kun opløses, når to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder har vedtaget en sådan opløsning med 2/3-majoritet.
Det sidst afholdte møde tager i dette tilfælde bestemmelse om unionens midler, der kun
kan anvendes til idrætslige formål.

Uforudsete tilfælde
§ 31

Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudset i DMgU´s love og reglementer, er DMgU´s bestyrelse berettiget til at handle efter skøn under ansvar over for repræsentantskabet.
Således vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 11. april 1954 med senere rettelser og tilføjelser til og med repræsentantskabsmødet i Fredericia 25.februar 2017.
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Oversigt over tilkomne ændringer:
Dato:

Sted:

19. februar 2005
18. februar 2006
27. februar 2010
26. februar 2011
25. februar 2012
23. februar 2013
21. februar 2015
27. februar 2016
25. februar 2017

Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
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