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Punkt 1 – Valg af dirigent 
Bestyrelsen indstiller Heino Nielsen 

 

Heino blev enstemmigt valg 

Dirigenten konstaterede herefter, at repræsentantskabet var lovligt varslet, at forslagne var indsendt 

rettidigt og at alt materiale var udsendt rettidigt. 

 

 

Punkt 2 – Valg af referent 
Bestyrelsen indstiller Ole Ipsen 

 

Ole Vang Ipsen blev enstemmigt valgt 

 

 

Punkt 3 – Mandaternes prøvelse 
 

Delegerede 2020    

Klubber: Medlemmer Delegerede Fremmødt 

Bagsværd Minigolf Klub 3 1 1 

Broager Banegolf Klub 48 2 2 

Brøndby Strand Minigolf 32 2 2 

Fjordager Idrætsforening 30 2 0 

Foreningen af aktive ældre i 

Vissenbjerg 
66 2 0 

Galten-Skovby Minigolf 138 3 2 

Gladsaxe Minigolf Klub 63 2 2 

Jyllinge Minigolf Klub 87 3 0 

Kerteminde Minigolf Klub 0 1 0 

KFUM Idræt’s Minigolf Klub 50 2 0 

Kolding KFUM Senioridræt 2 1 0 

Lolland Minigolf Klub 14 1 0 

Minigolf Clubben Gelsted 28 2 0 

Minigolf Klub Hasmark 52 2 0 

Minigolf Klub Aarhus 137 3 3 

Minigolf Team Grøndal 0 1 0 
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Nord-Als Minigolf Klub 45 2 0 

Nyborg Banegolf Club 9 1 0 

Nyker Idrætsforening 38 2 0 

Odense Minigolf Club 24 1 1 

Putter Team Odense 221 4 3 

Randers Minigolf Klub af 1952 16 1 0 

Roslev Idrætsklub 22 1 1 

S.I.F Minigolf Klub 33 2 2 

Skals Gymnastikforening 21 1 0 

Spjellerup-Torøje Gymnastik-
forening 

0 1 0 

Sportsklubben Sommerbyen 
Ejby 

258 4 0 

TIK Minigolf 62 2 2 

Østerlars Minigolf Klub 176 4 1 

Øster Lindet Idrætsforening 0 1 0 

Aalborg Minigolf Klub 123 3 0 

 1798 60 22 

    

Lokalunioner:    

Sjællands Minigolf Union  1 1 

Fyns Minigolf Union  1 1 

Jyllands Minigolf Union  1 1 

    

Bestyrelse  5 5 

    

I alt  68 30 

 
      Fremmødte               30 

      Flertal                16 

      Kvalificeret flertal              20 
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Punkt 4 – Formandens beretning 

2019 

Strategispor 

I lighed med de sidste par år har størstedelen af bestyrelsens arbejde drejet sig om de to strategispor, 

som DMgU har indgået aftale med DIF om. 

 
Spor 1 – udvikling 

I 2019 er arbejdet med at få hjulpet vores nye foreninger forøget. Det er selvfølgelig gjort for at sikre, 

at klubberne kommer godt i gang. Her skal 2 foreninger nævnes – nemlig Skals og Galten-Skovby. 

I Skals har Jysk Minigolf Union gjort et stort stykke arbejde for at få vist både Skals spillerne, og de 

lidt mere etablerede, at minigolfen i særdeleshed er en social sport, hvor alle kan være med. Arbejdet 

med at integrere Skals i sommerturneringen fungerede rigtig godt og havde ganske fine deltagerantal. 

 
Galten-Skovby skal nævnes, fordi de har haft et kæmpe drive internt. Udvikling af egne baner, klub- 

aftener, træningstid om formiddagen og et kæmpe arbejde med at skaffe midler til anlæggelsen af 

Danmarks kun 2. betonanlæg. Det store arbejde, som hele ledelsen i klubben har deltaget i, har i den 

grad imponeret og har været stærkt medvirkende til, at bestyrelsen har tiltro til, at projektet vil lykkes. 

For at sikre fortsat fremskridt i 2020 besluttede bestyrelsen derfor at støtte projektet med et kombi- 

neret lån/tilskud. Dette blev selvfølgelig gjort, da DMgU har en stor strategisk interesse i at få etab- 

leret betonanlæg nr. 2 i Danmark, og selvfølgelig for at sikre at Galten-Skovby, med over 130 med- 

lemmer, får en ordentlig start. Vi glæder os til at følge den fortsatte udvikling. 

Endelig så har de forskellige tiltag rundtomkring samt klubbernes store arbejde gjort at vores med- 

lemstal er steget med ca. 17% i 2019 så vi nu er 31 klubber med 1798 medlemmer. 

 
Spor 2 – Organisationsudvikling 

De første tiltag i spor 2 skete allerede på sidste års repræsentantskabsmøde. Her overdrog repræsen- 

tantskabet alle de spiltekniske og turneringsmæssige regler til bestyrelsen. Repræsentantskabsmødet 

er derved blevet rent politisk, og de mere faglige beslutninger ligger nu i udvalgene og bestyrelsen. 

Det næste skridt, der blev taget i 2019, var en interviewrække af de forskellige udvalgsmedlemmer 

og lokalunioners bestyrelser. Det har ledt til, at der er blevet udarbejdet en række forretningsordner 

for de forskellige dele af organisationen; Et redskab, der skal sikre at formalia og kompetencer er 

beskrevet, så alle ved, hvad de går ind til, når der stilles op til de forskellige frivillige hverv. 
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Tredje skridt var at udpege faste kontaktpersoner i bestyrelsen til hver lokalunion samt Bornholm. 

Herved skulle det gerne sikres, at bestyrelsen er informeret om, hvad der sker i lokalområderne og 

lokalområderne om have der sker i bestyrelsen. Ovenstående ledte frem til en debat omkring lokal- 

unionerne og formen herpå samt deres funktion. Det blev først vendt i bestyrelsen, der var i dialog 

med DIF-konsulenterne og derefter, var emnet oppe på organisationsmødet. Endeligt, har der været 

holdt oplæg ved de respektive generalforsamlinger hos lokalunionerne. 

På de sidstnævnte møder viste der sig en stemning imod ændringen af lokalunionerne til lokaludvalg. 

Det har bestyrelsen taget til efterretning og fremstiller derfor ikke noget forslag om nedlæggelse af 

lokalunionerne. Siden da har vi fået en ny DIF-konsulent tilknyttet emnet, og vi glæder os til at få nye 

øjne på sagen, samt til at arbejde videre med de tilbagemeldinger vi har fået fra organisationen – hvor 

vi ender tør jeg ikke spå om, men jeg kan garantere, at det bliver med respekt for alle. 

 
DMgU turneringer 

DM Hold blev for sidste gang afviklet efter den nu gamle model. 5 afdelinger for eliten og 4 for 

øvrige divisioner. Lagt sammen med de øvrige DM’er løb det op i 9 weekender, der var optaget af 

DMgU; Et antal rigtig mange klubber og spillere har argumenteret for skulle nedbringes væsentligt, 

da spillerne typisk virkede spiltrætte efter DM Hold, og måske derfor ikke deltog i så mange klub- 

stævner. Om det har hold i virkeligheden vil fremtiden vise, da Turneringsudvalget har udarbejdet en 

ny holdturnering, der afvikles i forbindelse med de nu 3 DM‘er på de klassiske anlæg og ved et fina-

lespil. Vi er spændte på at følge med heri. 

 
Landshold 

2019 var et ganske særligt år hvad angår landshold. 2019’s VM i Kina var det første VM udenfor 

Europas grænser. Alene rejseudgifterne svarede til, hvad en normal tur, inklusiv overnatning, koster. 

Her kom WMF minigolfen til undsætning, idet overnatning og morgenmad var sponseret af de kine- 

siske arrangører. Mange havde spekuleret på, hvordan WMF kunne finde på at lægge et VM så langt 

væk som Kina, og det viste sig at der var en endog særdeles god grund – eller rettere 400.000 af dem 

i €. En del af pengene er selvfølgelig brugt på arrangementet fra WMFs side, men tilbage er en tem- 

melig stor sum, som nu kan bruges i den videre udvikling af minigolfsporten på verdensplan. Resul- 

taterne fra VM kender i, men Simon Junkers 9. plads skal nævnes sammen med holdets 5. plads. Et 

stort tillykke herfra. 
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Danmarks Idrætsforbund 

2019 blev året hvor DMgU blev inddraget i det idrætspolitiske arbejde i DIF. Undertegnede har været 

en del af den 15 mand store arbejdsgruppe der har udarbejdet oplægget til det kommende idrætspoli- 

tiske program for 2021-2024; Et program der vil få stor indflydelse på de nye strategier der snart skal 

udarbejdes. 

Derudover har det været et stille år i forhold til DIF, hvor det primære har været at sikre at vores 

nuværende strategier har været på plads med tilstrækkeligt fremskridt. Her skal siges at samarbejdet 

har været fremragende og, for så vidt jeg kan se, til begge parters tilfredshed. 

 
2020 

Strategispor 

Strategisporene fortsætter selvfølgelig i deres nuværende form i endnu 2 år. 

Der vil fortsat blive arbejdet på at styrke klubberne og skabe nye. Der skal ses på de værktøjer, der er 

blevet udviklet til brug i klubberne, og de skal yderligere styrkes og gøres let tilgængelige så alle kan 

få glæde af dem. 

Arbejdet omkring organisationen fortsætter, og allerede nu er bestyrelsen i gang med at omlægge de 

IT-løsninger, der lige nu bruges. I praksis vil det sige, at vi flytter vores mail og data til en Microsoft 

Office 365 platform, som skulle hjælpe os en del i samarbejdet, i såvel bestyrelse som udvalg, samt 

på tværs af disse. Der kigges også på at lave en aftale med Lars Isberg, som er i fuld gang med at 

udvikle Bangolf Arena Online. Her vil DMgU sammen med klubberne kunne håndtere medlemmer 

og stævner (og måske snitlister). 

Samtidigt vil vi til efteråret begynde på udarbejdelsen af de strategier, der skal afløse de to nuværende. 

Et arbejde, som vil skulle fremlægges for DIF til godkendelse til sommer 2021. Her vil arbejdet med 

det idrætspolitiske program styrke os, da det er lykkedes at få bredden og medlemsforeninger med i 

programmet – områder, som jeg personligt tror på, at minigolfen vil få stor gavn af. 

 
Holdturnering og DM’er 

Noget af det mest banebrydende, i de 30 år jeg har været med i minigolfens verden, er på vej. 

En omlægning af DM Hold over flere afdelinger, så den nu er en integreret del af de individuelle 

DM’er. De individuelle DM’er udvides samtidigt, så der nu er DM på eternit, beton, filt og MOS. 

MOS må vente lidt endnu, før det kommer med i DM Hold over flere afdelinger, men det sk.al nok 

ske en dag. Jeg håber, I alle vil give det en chance, så vi kan få set om ikke formatet holder. 
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Landshold 

Til sidst vil jeg gerne offentliggøre vores nye landstræner. Heino Nielsen har stillet sig til rådighed 

som ny landstræner og har samtidigt valgt at træde ud af bestyrelsen 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Heino tak, for hans engagement i hans tid i bestyrelsen, 

hvor han primært har beskæftiget sig med Dommer og Teknisk udvalg samt Eliteudvalget 

Heino fortsætter i Dommer og Tekniskudvalg samtidigt med arbejdet som landstræner 

 

Med tak for et godt 2019 og ønsket om et endnu bedre 2020 

Leif Meitilberg 

 

 

LM gennemgik kort beretningen mundtlig og kom også lidt ind på 2020, selv om rep-mødet kun 

omhandler 2019. Der blev kort talt om 2020, hvordan træning udviklede sig i lyset af covid-19 fra 

start af april. 

Det blev oplyst at WMF har fået 400.000 euro af Kina for afvikling af WM. 

Forretningsordener er udarbejdet og de skal i det kommende år implementeres. 

 

Bemærkninger til beretning: 

• Der blev forespurgt til et damelandshold 

• Der bliver udvalg det antal deltagere til landshold som er kvalificeret, og der har ikke været 

kvalificerede nok til et damelandshold. Der er fokus på dette og det gælder og et junior 

landshold. 

• Der var flere der savnede et damelandshold 

• Der mangler stadig en opdatering DMgU’s hjemmeside. 

 

Beretningen blev taget til efterretning 

 

 

Punkt 4a. Status på de strategiske spor 
Bestyrelsesmedlem Torben Fjordvang og Udviklingskonsulent Marianne Pedersen vil gennemgå 

status på de strategiske spor. 

 

 

TF gennemgik arbejdet med strategi spor 2 (organisationsudvikling). Ud fra de drøftelser der har 

været i lokalunionerne, er det besluttet at der indtil videre ikke sker nogen ændringer. Lokaluni-

oner arbejder videre som hidtil. 

LM orienterede om at der starter en ny strategi spor op i næste uge. Klubber og lokalunioner 

bliver også indblandet i de nye strategispor. Eksisterende strategi spor arbejdes der videre med.  
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Bemærkninger: 

• I 2017 blev det drøftet at lokalunioner skulle under TU. I 2018 blev det blankt afvist. På 

org-mødet 2019 blev det igen afvist at nedlægge lokal. Hvordan kan man komme med et 

forslag om nedlægge når man ikke vil nedlægge. 

• Tankerne dom en ændring af organisationen kommer frem hos dem der arbejder med stra-

tegi spor 2, og alt er muligt. Har været tænkt ind under TU og også under et bredeudvalg. 

Tanken er om det er muligt at gøre det mere effektivt og lette arbejdet for vores frivillige. 

• Ideen med ændring af lokalunionerne kom frem på et org-møde. 

• Det er blevet nævnt at DIF også har været ind over ændringen.  

• DIF er kun kommet med anbefalinger ud fra hvordan andre unioner har organiseret sig. 

• DIF kan ikke bestemme og kan ikke ændre noget hos os. Det er kun beslutninger på rep-

mødet der kan ændre vores organisation. Det har aldrig været en tanke fra bestyrelsen at 

nedlægge lokalunionerne, men kun om det var muligt at forenkle deres arbejde. 

• Det var ikke helt tydeligt hvordan økonomien ville blive ved ændring af lokalunionerne. 

• Tanken var ikke at ændre på økonomien, eksisterende beholdning skulle overgå til den nye 

lokalunion. Pga. forskellige vedtægter i unionerne skal der udarbejdes en ændring af ved-

tægter for at beholdning kan overgå til den nye lokalunion, hvis det kommer ændringer. 

• Hvem har man tænkt der skal styre de nye lokalunioner. 

• Der var/er udarbejdet et org-diagram med et breddeudvalg med en repræsentant fra hver 

klub i området. 

 

Beretning blev taget til efter retning. 

 

MP gennemgik kort spor 1 (udvikling) 

Den samlede vækst er 250 medlemmer, og der er mange klubber der har fast holdt deres med-

lemstal. 

Der har været udviklingsprojekter hos Potter Team Odense, og sener kom SIF og Randers 

med. 

Godt begyndt trænerkursus er også fortsat, og der er kommet et teknikkursus for nye spiller 

og alt dette forsætter i 2020 og de kommende år.  

Galten- Skovby orienterede om hvordan de har fået udviklet deres klub og baner. Betonbaner 

er valgt ud fra en minimal vedligeholdelse. De takkede for de mange input og dem der har 

hjulpet med deres viden. Der anvendes acrylbelægning, da det er bedre end epoxy. Indtil vi-

dere er der anvende 2000 timer frivilligt arbejder. Der er også kommet en landskabsarkitekt 

ind over for at gøre arealet lidt grønt. Lige nu mangler der økonomi til opholdsarealer. 

 

Øster Lindet har valgt at gå MOS vejen og startede i foråret. Tanken er at man spiller efter 

spor i banen. Banerne er nu færdig og klar til at spille. Endelig åbning næste år. 

 

Beretning blev taget til efter retning. 
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Inden rep-mødet gik videre til pkt. 5 fik alle lov til at præsentere sig, iht. den udsendte dagsorden.  

 

Punkt 5 – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Michael Sølling – se venligst bilag. 

 

Det udsendte regnskab er ikke underskrevet, men originale har de nødvendige underskrifter. På side 

8 er der skrevet et underskud men det er et overskud. MS beklagede at hverken ham eller revisorerne 

har opdaget fejlen. 

 

Bemærkninger: 

• Filtanlæg, der ligger hos Gladsaxe, hvor skal det lægges.  

o Der er endnu ikke nogen beslutning om hvad der skal ske.  

o Anlægget har aldrig været øremærket til nogen steder. Tidligere har tanken været at 

det skulle til Sønderjylland. Måske kan det sælges hvis der er nogen der er interesseret,  

 

Regnskab blev godkendt, der var dog 2 som ikke stemte. 

 

MS – Spørger om hvorfor der er nogen som undlader at stemme. 

Gladsaxe undlader at stemme pga. manglende afklaring af filtanlæg. Og en da han ikke forstår regn-

skab. 

 

 

Punkt 6 – Appeludvalgets beretning 

Der har i indeværende år ikke været nogle sager, hvorfor udvalget i år ikke har aflagt yderligere be-

retning. 

 

Der var ingen bemærkninger. 
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Punkt 7 – Udvalgenes beretning 
Herunder forelægger beretninger fra unionens udvalg. 

 

Punkt 7a. Turneringsudvalget 

Udvalget er bestående af Torben Fjordvang, Tim Danielsen, Bjarne Hansen, Jesper Normann og Jan- 

nick Skov. Udvalgets opgaver er at tilrettelægge de landsdækkende turneringer under DMgU, dvs. 

Danmarksmesterskaberne for hold samt individuelt på de forskellige anlægstyper. Derudover vareta-

ger udvalget opdateringer af de forskellige snit og ranglister, kalender samt indberetninger til WMF. 

 
Årets vigtigste resultater 

DM Hold 2019 havde deltagelse af 14 hold fra 8 forskellige klubber. Der blev afholdt 5 afdelinger 

for elite og 4 afdelinger for 1. division, og for første gang i flere år lykkedes det at få spillet alle 5 

planlagte runder i samtlige 5 afdelinger. 

 
Vinder af Elitedivisionen og dermed danmarksmester blev Putter Team Odense, foran Gladsaxe Mi- 

nigolf Klub og Odense Minigolf Club. 

1. division blev vundet af Randers Minigolf Klub, foran Nordals Minigolf Klub og Putter Team 

Odense 3. 

 
DM Eternit 2019 blev afholdt i Ejby med deltagelse af 51 spillere. 

 
 

Vinder af DIF medaljerne for damer og herrer blev: 

Lis Schødt, Randers Minigolf Klub 

Lars Rosenquist, Putter Team Odense 

 
 

3 mands klubhold blev vundet af Putter Team Odense bestående af: 

Lars Rosenquist, Lasse Rasmussen og Vincent Huus. 

 
Vinder af guldmedaljerne i unionskategorierne blev: 

Nanna Juhl Pedersen, Østerlars Minigolf Klub Chri-

stina Juhl Sørensen, Østerlars Minigolf Klub 

Lis Schødt, Randers Minigolf Klub He-

len Norup, Aalborg Minigolf Klub 
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Jannick Skov, Gladsaxe Minigolf Klub 

Lars Rosenquist, Putter Team Odense 

Erik Meldgaard, Randers Minigolf Klub 

 
Mix rækken blev vundet af: 

Nanna Juhl Pedersen, Østerlars Minigolf Klub og Vincent Huus, Putter Team Odense. 

 
 

DM Stor Bane 2019 blev afholdt i Odense på beton hos Odense Minigolf Club med deltagelse af 50 

spillere, heriblandt 2 spillere fra Sverige. 

 
Vinder af DIF medaljerne for damer og herrer blev: 

Inge-Lise Hansen, Nordals Minigolf Klub 

Vincent Huus, Putter Team Odense 

 
 

3 mands klubhold blev vundet af Putter Team Odense bestående af: 

Vincent Huus, Lars Rosenquist og Kim Christiansen. 

 
Vinder af guldmedaljerne i unionskategorierne blev: 

Pia Pagaard Møller Madsen, Minigolf Klub Aarhus 

Inge-Lise Hansen, Nordals Minigolf Klub 

Helen Norup, Aalborg Minigolf Klub 

Tim Danielsen, Gladsaxe Minigolf Klub 

Vincent Huus, Putter Team Odense 

Erik Meldgaard, Randers Minigolf Klub 

 
 

Mix rækken blev vundet af: 

Inge-Lise Hansen, Nordals Minigolf Klub og John Hansen, Minigolf Klubben Gelsted. 

 

DM MOS 2019 blev afholdt hos Kerteminde minigolf med deltagelse af 45 spillere. 

 
 

Vinder af DIF medaljerne for damer og herrer blev: 

Birte Bruhn, Putter Team Odense 
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Lasse Rasmussen, Putter Team Odense 

 
 

Lasse vandt også eliterækken, mens A-, B- og den for ikke-licensspillere åbne C række blev vundet 

af: 

Søren Arup, Odense Minigolf Club 

Kaj Bruhn, Putter Team Odense 

Lars Ginge. 

 
Stort tillykke til alle vinderne. 

 
 

2019 var også året hvor de første spadestik frem mod den nye DM-struktur blev taget, hvilket skete 

på baggrund den store enighed der var i alle arbejdsgrupperne på organisationsmødet i 2018 om at 

der skulle skæres drastisk ned på det antal weekender der er i brug til DMgU-arrangementer. Det 

betyder for 2020, at de 3 første af holdturneringens 4 afdelinger lægges samtidig med DM individuelt, 

ligesom DM storbane splittes op i DM filt og DM beton, som sammen med DM eternit kommer til at 

indbefatte de første 3 afdelinger af holdturneringen. 

 
Ikke alle er enige i disse ændringer, hvilket har medført store diskussioner, så det skal blive spæn- 

dende at se, hvordan det hele kommer til at løbe af stablen. Vi glæder os til den kommende sæson. 

 
Turneringsudvalget Torben Fjordvang, Tim Danielsen, Bjarne Hansen, 

Jesper Normann og Jannick Skov. 

 

TF gennemgik kort de forskellige afviklinger uden at nævne alle vindere. Den nye struktur blev 

også kort nævnt. Det er tanken at den nye TU skal arbejde videre med strukturen for afvikling af 

holdturnering. 

Corona- og den nye gentleman turnering blev også omtalt som har været en stor succes. 

 

Bemærkninger: 

• Der blev igen rykker for en opdatering af snitliste Liste er ikke gældende for 2019 og sikkert 

heller ikke for 2020. Hvordan vælger man årets spiller når nu snitliste ikke fungere. 

• Det er problemer med programmet som giver udfordringer ved indtastninger. Der mangler 

7 turneringer til indtastning. 

• Bestyrelsen er klar over udfordringerne med snitlisten, så det er vedtaget at der kommer 

et nyt program der skulle løse disse udfordringer. Arbejdet starter op nu og vi håber at 
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der kan kører fra 2021. 

• Det blev anbefalet at giver bøder til klubberne for manglende indberetning af resultater. 

• Der blev spurgt til hvordan årets spiller er valgt når nu snitliste ikke fungere optimal. Og 

hvad er kriteriet for valg at årets spiller. 

• TU er enig i at der skal udarbejdes kriterier for valg af årets 

spillerfor valg. 

• Grundlag for rating på baner er fastlagt ud fra hvad en A-spiller kan gå på en bane. Der 

er ikke en eksakt videnskab, som sådan.  

• Spil er erfaring og ikke altid som man kunne tænke sig. Det er en fin turnering (Corona og 

Gentleman), der er valgt. 

• Det blev anbefalede at fødselsdag blev anvendt i stedet for licennr. i det nye system 

 
Punkt 7b. Dommer- og teknisk udvalg 

Udvalget afholdt et dommerseminar lørdag den 23/11 i Odense. Forhåndstilmeldingerne indikerede 

et pænt stort fremmøde, men desværre så blev en del af kursisterne syge lige op til kurset, så vi endte 

med, at der kom 2 til kurset. 

 

Ole Rasmussen havde kontaktet DTU og foreslået en gennemgang af Bangolf Arena. Det forslag tog 

vi imod med glæde og med vanlig sikker hånd, så blev kursister og os i DTU sat grundigt ind i hvordan 

telefonerne virkede. Vi takker Ole for hans arbejde og undervisning. 

De to gæve kursister var Henrik Larsen fra Brøndby og Christina Juhl Sørensen fra Bornpark. De var 

meget spørgelystne og engagerede i løbet af kurset. Kurset blev afsluttet med en skriftlig prøve. Døm 

en 13ér ☺ Begge kursister svarede så godt for sig at de bestod og dermed har dansk minigolf nu fået 

2 nye dommere, som vi håber der vil blive taget godt imod. 

 
Det kunne desværre ikke lade sig gøre at finde en passende dato til et kursus sidenhen, så det må være 

en opgave for det nye udvalg. 

 
Vi har også sagt farvel til nogle dommere i 2019 efter mange års tro tjeneste. DTU takker jer for ind-

satsen som dommer i Dansk Minigolf Union. 

 
Mange venlige hilsner 

Heino og Vincent 

Dommer og Teknisk Udvalg 
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Bemærkninger: 

• Vincent orienterede kort. Tanken var at der skulle have været et dommerkursus i dette år. Nyt 

kursus er endnu ikke fast lagt. 

• Der blev spurgt om det skal være et krav om klubber skal have en dommer for afholdelse af en 

turnering. 

• Det menes ikke det er nødvendigt, men der bør arbejdes med en ikke spillende overdommer.  

• Det bør ikke være et krav til de lokale turneringer. 

• Dommerne bør have et adfærdskursus 

• Det blev udtrykt at der mangler lidt anstændighed flere steder.  

• Uanset hvilken type spiller man er skal man følge reglerne.  

• Dommer har en regel for alkohol indtagelse. Der er ikke nul politik, og alle kan udtages til 

kontrol og over 0,5 skal man bortvises og bortvises hvis man nægter. Reglerne findes. Opførsel 

skal drøftes bagefter i klubber. 

• Det er et problem når dommer ikke påtaler en forkert adfærd.  

• Der menes at der er forskel på lokal turnering og DMgU turnering. 

• Nye dommer skal have mere klarhed over rettigheder. 

 

Begge beretninger blev taget til efterretning 

 

Punkt 7c. Eliteudvalg 

Det har været et begivenhedsrigt år og der er sket mange ting. 

 
 

I forbindelse med Rep - mødet 2019 fik vi præsenteret en ny landstræner i Morten Rasmussen. 

Det betød at vi for første gang i flere år havde en landstræner som udstak linjerne omkring krav til 

træning frem mod udtagelse af herre/damelandsholdet til WM i Kina. Det betød blandt andet at der 

blev afholdt flere landsholdssamlinger i løbet af foråret/sommeren og den ene med deltagelse af en 

mentalcoach. 

 
Der blev ikke sendt spillere afsted til junior-WM 2019. 

 
 

Der blev sendt to spillere afsted til WAGM I Sverige i juni måned, nemlig Lasse Rasmussen og Mi- 

chael Peterhänsel. Lasse blev nr. 24 i herrer ud af 34 deltagere og Michael blev nr. 31 i herresenior 

ud af 38 deltagere. 

 

Til Senior-EM blev der sendt 4 mand afsted, nemlig Karsten Nørskov, Kenneth Malm, Jan Hansen 

og Jesper Normann Pedersen. Jesper blev nr. 56, Karsten nr. 65, Jan nr. 71 og Kenneth nr. 72 ud af 
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de 74 deltagere. 

 
Så blev der udtaget et fuldt herrehold til WM i Kina og en enkelt damespiller. Den enlige damespil- 

ler meldte dog fra på grund af lykkelige omstændigheder og er siden blevet mor til tvillinger. Stort 

tillykke Pia og Torben. De syv spillere, der repræsenterede Danmark i Kina var: 

 
Tim Danielsen. 

Jannick Skov 

Vincent Huus 

Lars Rosenquist 

Allan Schwab 

Simon Junker 

Leif Meitilberg 

 
De spillede alle en fantastisk gang i minigolf i Kina og kom hjem med en meget flot 5. plads i hold 

og var bestemt ikke langt fra en podieplads. Når holdet spillede så godt, så betød det jo også, at vi 

havde nogle spillere med helt fremme individuelt, hvor det også blev rigtigt spændende. Simon Jun-

ker gik i Superfinalen, hvor kun de 9 bedste individuelt kvalificerer sig, og det er altså kvalitet at 

komme derop. Undervejs var han helt oppe på en 5. Plads men faldt tilbage igen og forblev nr. 9. 

En super præstation af Simon           

Der blev ligeledes spillet cup, hvor de 32 bedst placerede gik videre og her havde vi 3 danskere 

med, nemlig Simon, Lars og Vincent. Lars og Simon tabte begge i 1. runde, mens Vincent tabte i 2. 

runde. Alt i alt en super præstation af hele holdet og noget de andre nationer har bemærket. 

 
Foruden spillernes store indsats havde landstræneren også fundet tre yderst kompetente holdledere i 

de to tyskere Florian Wietz og Kris Stille, samt svenskeren Frederik Wallin. De gjorde alle et fanta- 

stisk job, og dem skylder vi en stor tak. Folk som ved, hvad det betyder at have gode holdledere, og 

som ved, hvad det kræver at være en god holdleder. Alle tre er selv spillere på højt niveau og Frede- 

rik er sågar tidligere europamester for seniorer. Kæmpe tak, til de tre herfra. 

 

Efter hjemkomsten fra Kina har vi desværre måttet ophøre samarbejdet med Morten som landstræ- 

ner og det ønsker jeg ikke at uddybe yderligere da det er et anliggende mellem Morten og Bestyrel- 
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sen. Jeg vil afslutningsvis takke Morten for hans indsats og det arbejde han har udført i det for- 

gangne år for landsholdene. Jeg vil ønske Morten al muligt held og lykke i fremtiden. 

 
På udvalgets vegne 

Heino Rye Rahbek Nielsen 

 

Heino gennemgik kort året der er gået. 

Bemærkninger: 

• Det blev nævnt at Heino er den nye landstræner 

• Stilles der et landshold. 

o Landshold stilles kun når der er kvalificerede spillere. 

 

Beretning blev taget til efterretning 

 

 

Punkt 8 – Behandling af indkomne forslag 

Forslag til ændring af DMgU’s love vedrørende DMgU’s appeludvalg. 

 
 

Ændring af nuværende § 16 – del 1 – (nuværende stk. 1 – 5 erstattes af nedenstående) 

DMgU’s Appeludvalg 

§ 16 DMgU anvender det Appeludvalg som Idrættens Kompetence Center til enhver tid stiller 

til rådighed for unionen. 

 
DMgU vælger fire rådgivere med særlig idrætslig indsigt til at bistå Appeludvalget ved 

sagers behandling. Rådgiverne vælges efter tur for to år ad gangen. Rådgiverne har ikke 

stemmeret i forbindelse med sagens afgørelse. Rådgiverne må ikke være medlem den/de 

foreninger sagen vedrører og ej heller af unionens bestyrelse. 

 
Efter en sags modtagelse afgør Appeludvalget internt, hvorledes sagen skal behandles. 

Mindst en af de valgte rådgivere indkaldes og bistår Appeludvalget med sin idrætslige 

indsigt. 

 
Appeludvalget træffer afgørelser ved simpelt flertal. 
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Ændring af nuværende § 16 – del 2 – (nuværende stk. 6 – 8 uændret) 
 

§ 16 Appeludvalgets opgaver er som DMgU’s højeste dømmende instans: 

 
 

a. at behandle og afgøre alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller admini- 

stration 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. 



DMgU – Repræsentantskabsmøde 29. august 2020 

 

Side 19 af 47  

 

 

 

Ændring af nuværende § 16 – del 3 – (tilføjelse) 
 

§ 16 Hvor særlige forhold gør sig gældende kan bestyrelsen IKKE afvise en sag blot fordi 

forholdet er begået for mere end 28 dage siden. Her er det afgørende, at informationer 

om forholdet ikke har været tilgængeligt før eller kort efter den normale tidsfrist. 

 

I disse tilfælde starter tidsfristen på de 28 dage på det tidspunkt, hvor informationer om 

forholdet var almindeligt tilgængeligt. 

 
Ændring af nuværende § 16 – del 4 – (nuværende stk. 9 – 11 uændret) 

 

§ 16 Enhver sag skal være behandlet af DMgU’s bestyrelse, inden sagen kan indankes for Ap-

peludvalget til behandling. Sagen skal være modtaget hos bestyrelsen senest på 28. da-

gen 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 be- 

handling 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. 

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. 
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Ændring af nuværende § 16 – del 5 – (nuværende stk. 12 ændret – nederste del) 
 

§ 16 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 behandlin- 

gen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller nav- 

neforbud. 

 
Møderne indkaldes af Appeludvalget og afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stem- 

melighed afgøres sagen i henhold til Appeludvalgets udarbejdede retningslinjer herfor. 

Udvalget er beslutningsdygtigt, når minimum 2 medlemmer af udvalget deltager i af- 

stemningen. 

 
Ændring af nuværende § 16 – del 4 – (nuværende stk. 13 – 16 uændret) 

 

§ 16 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 under- 

skrives 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 Ap- 

peludvalg har opsættende virkning. Såfremt afgørelsen ikke er indanket til DIF’s Appel- 

udvalg, 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 be- 

tydning. 

 
Udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
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     LM forelagde ændringerne som er udarbejdet af IKC. 

 

    Bemærkninger: 

• Hvor foregår de offentlige møde. 

• Møde afholdes hvor appeludvalget beslutter. 

 

Forslags ændring enstemmigt vedtaget. 

 

 

Punkt 9 – Behandling af politikkatalog 

Politikkataloget er uændret siden sidste år. 

 

Bemærkninger: 

• Ingen ændringer, det er det samme arbejdes efter. 

 

 

Punkt 10 – Kåringer 

Bestyrelsen kårer årets frivillige. 

 

MP – fremlagde valg af årets frivillig, og valget fald på Lis fra Jyllinge. Stort tillykke til Lis 

 

TF – fremlagde årets spiller. Det var et internationalt resultat, der har placeret årets spillere på 

verdenskortet. Årets spillere går til Landsholdet. Stort tillykke til dem 

 

 

Punkt 11 – Valg af bestyrelse ifølge lovene 

På valg for en to-årig periode er: 

Formand – Leif Meitilberg (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem og fungerende næstformand – Heino Nielsen (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsesmedlem – Mikkel Brandstrup Sartor (modtager genvalg) 

Bestyrelsessuppleant – Ole Vang Ipsen (modtager genvalg – stiller op som menigt 

medlem)  

Bestyrelsessuppleant – Jan Hansen (modtager ikke genvalg) 
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Øvrige medlemmer af bestyrelsen 

Kassere, Michael Sølling Bestyrelses-

medlem, Torben Fjordvang 

 
Personer der stiller op til valg til bestyrelsen: 

Christina Sørensen, Østerlars Minigolf Klub – stiller op som suppleant 

Evald Nielsen, Øster Lindet Idrætsforening – stiller op som suppleant 

 

Valget til bestyrelsen gælder kun for 1½ år pga. covid-19 

LM - Blev valgt til formand, enstemmigt valg 

MBS – blev valgt, enstemmigt valg 

OVI – blev valgt, enstemmigt valg 

CS - blev valgt, enstemmigt valg 1.suppleant  

EN – blev valgt, enstemmigt valg 2.suppleant  

 

LM overrakte flasker til Heino som tak for arbejdet i bestyrelsen. 

LM overrakte også flaske til Jan som tak arbejdet i bestyrelsen, og med sin viden fra Sverige. 

 

 

Punkt 12 – Valg af appeludvalg ifølge lovene 

På valg til appeludvalget for tre-årig periode er: 

? (tilgår ved Repræsentantskabsmødet) 

? (tilgår ved Repræsentantskabsmødet) 
 

Øvrige medlemmer af Appeludvalget: 

Birka Wendy Nielsen 

Caroline Schmidt 

 

På valg til rådgivere med idrætslig indsigt for to-årig periode er: 

Carsten Berg 

Pia Pagaard 

 
Øvrige rådgivere:  

Jannick Skov (ikke valg) 

Simon Junker (ikke på valg) 
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Det blev anbefalet at vi vælger det som IKC stiller til rådighed 

 

Valg til appeludvalg blev enstemmigt godkendt til at IKC udpeger medlemmer 

 

CB er enstemmigt valgt  

PP er enstemmigt valgt 

 

 

Punkt 13 – Valg af revisionsfirma 

På valg for en et-årig periode er: 

Bestyrelsen indstiller DIF til at varetage valg af revisionsfirma 

 

Enstemmigt vedtaget 

 

 

Punkt 14 – Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene 

Turneringsudvalget 

På valg for to-årig periode er: 

Jesper Normann (ønsker ikke valg) 

Jannick Skov (ønsker ikke valg) 

 
Øvrige medlemmer af udvalget: 

Tim Danielsen (Udtræder af udvalget) 

Bjarne Hansen 

Torben Fjordvang 

 

Der mangler 2 for en to-årig periode og 1 for en etårig periode. 

 

TU er dem der levere det vigtigste produkt. Hvis der ikke er nogen som vil deltage, har vi en stor 

udfordring. Hvis ingen stiller op bliver der overladt til DMgU at arbejde med det. Og DMgU har så 

ikke mulighed for at udvikle unionen. Der skal ses på turnering for hold og ellers skal der arbejdes 

med kraftigt. Der er mulighed for at afprøve arbejdet i TU. Til marts skal der vælges endelige med-

lemmer. 

Noget af det vigtigste er at stå for tilmeldinger, udsendelse, kommunikation, anvendelse af computer. 

Strukturere de danske mesterskaber. Fysiske møder hvert kvartal, og der kan forekomme en del video-

møder. 

 

Hanne Børgesen TIK Minigolf stiller sig til rådighed for TU. 

Jan Hansen stiller sig også til rådighed for TU. 



DMgU – Repræsentantskabsmøde 29. august 2020 

 

Side 24 af 47  

Vincent Huus stiller sig også til rådighed for TU 

 

Alle 3 blev valgt ind i TU indtil rep-mødet i marts. 

 
 

Dommer og Teknisk udvalg 

På valg for to-årig periode er: 

Heino Nielsen (er på valg) 

 
Øvrige medlemmer af udvalget: 

Vincent Huus (ikke på valg) 

 

Heino blev enstemmigt valg. 

 

 

Punkt 15 – Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer 

Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer 2020. 

 

Medlems-/foreningskontingent 0 kr. 

Spillerlicens 0 kr. 

 
Startpenge – DM-holdturneringer pris pr. hold: 

 

Gennemgående holdturnering (4 afdelinger) 

Spillere i denne gruppe er automatisk tilmeldt den individuelle turnering, såfremt der 

er en sådan i forbindelse med afdelingen. 

1.200 kr. 

Holdturnering (1 afdeling) 

Spillere i denne gruppe skal tillige være tilmeldt til i den individuelle turnering. 

400 kr. 

Mix-turnering (pr. par) 

Afregnes af den klub, som herrespilleren repræsenterer. 

50 kr. 

 
Startpenge – Danske mesterskaber – pr. spiller 

 

Deltagere på hold 0 kr. 

Øvrige spillere* 75 kr. 

Øvrige juniorer* 50 kr. 
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Startpenge – Danske mesterskaber – WMF type 4 (MOS) 

 

Alle spillere – elite* 50 kr. 

Alle spillere – A-række 25 kr. 

Øvrige 0 kr. 

 

*Undtagelsesvis fra ovennævnte priser er spillere, der ved turneringens start har status 

af Stormester – her sættes prisen til kr. 0 for den enkelte spiller. 

 

 
Afgifter 

 

Manglende klubtøj 250 kr. 

Manglende indsendelse af resultater til DMgU jf. love og vedtægter  
250 kr. 

 

   MS gennemgik materialet. 

 

   Bemærkninger: 

• Det blev anbefalet at frafalde afgifter, da det ikke bliver anvendt. 

• Der er opkrævet for manglende klubtøj, enkelte gange for manglende resultater. 

• Det blev udtrykt at afgift for resultater er ok, men ikke for klubtøj 

• Det blev foreslået at afgifter bliver drøftet på rep-mødet til marts 

• Der blev forslået at de indtænkes i det nye system 

• Der er en klar holdning til at afgift system følges, hvis love og regler ikke overholdes 

• Der blev aftalt at nyt forslag for afgifter udarbejdes til næste rep-møde. 

 

Enstemmigt vedtaget 

 

 

Punkt 16 – Behandling af budget 

Gennemgang ved kasser Michael Sølling – se venligst bilag. 

 

MS gennemgik der udsendte budget der er udarbejdet til rep-mødet i marts. Der er ikke udarbejdet et 

nyt budget. 

 

Budget vedtaget uden bemærkninger 
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Inden mødet gik over til eventuelt, kom Jakob Lind Tolborg fra Idræt og Sociale Medie og for-

talte om hvordan man kan anvende facebook til at gøre klubben mere kendt uden for medlems-

kredsen. 

 

 

Punkt 17 – Eventuelt 
• Der blev orienteret om den indgåede økonomiaftale med Galten-Skovby. Der er også mod-

ydelser fra Galten-Skovby. Der kan lægges landsholdstræning uden betaling og alle klubspil-

ler kan anvende banen uden træningsudgifter inden for en 10-årig periode. 

• Gladsaxe har haft filtbaner ejet af DMgU liggende siden 2016. Der var uenighed om hvor 

længe de skal blive hos Gladsaxe og om de har fået betaling for opmagasineringen. Bestyrel-

sen undersøger om de har betalt, hvis ikke vil DMgU straks foretage betalingen. DMgU og 

formand for Gladsaxe vil tale sagen igennem for at få en hurtig afklaring. 

• Der var stor ros til de nye klubber med præsentationen 

• Der var igen stor utilfredshed med DMgU hjemmeside, der ikke bliver opdateret. Der er 

mange misvisende informationer. 

• Hvorfor bliver MOS takseret lavere end andre banetyper. 

• MOS er fuld ud lige så meget værd som andre banetyper. MOS skal med ind som andre også 

hos TU 

• Hjemmeside, er ikke som den skal være, og bestyrelsen er klar over, at den skal opdateres. 

Hjemmesiden skal fornyes, derfor er den parkeret midlertidig. Forholdet tages op i den nye 

bestyrelse 

• Der blev forespurgt om der ikke er mulighed for at få DIF/IKC til at arbejde med hjemmesi-

den. Dette er en mulighed og DMgU ser på det. 

•  

Heino afsluttet rep-mødet med et 3 foldigt hurra.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
                                                                                                               
 

Dirigent Referent 
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Påtegninger 

 
Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for Dansk iM nigolf Union for regn-

skabsåret 1. januar – 31. december 2019. 

 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 

af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktivi-

teter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019. 

 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 

der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis. 

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegø-

relse for de forhold, beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 28. marts 2020 

Bestyrelsen: 

 

 

 

 
Leif Meitilberg Heino Nielsen Michael R. Sølling 

Formand Næstformand Kasserer 

 

 

 
 

Torben Fjordvang Mikkel Brandstrup Sartor 

Medlem Medlem 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 
Til bestyrelsen i Dansk Minigolf Union. 

 
 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 

december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte 

resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision. 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 

kap. 4 og 6. lLedelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
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nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl. 

 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at 

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre le-

delsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet reali-

stisk alternativ end at gøre dette. 

 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væ-

sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisi-

onspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men 

er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale stan-

darder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for 

offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinforma-

tioner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 

beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om re-

vision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig 

revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisio-

nen. Herudover: 

 

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som 

reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at 

danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinfor-

mation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 

af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. 

 

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, 

samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udar-

bejdet, er rimelige. 

 

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-

princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisi-

onsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan 

skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at 

der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
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er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revi-

sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-

venheder eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften. 

 

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herun-

der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 
 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

llLlLLedelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-

gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 

årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 

væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplys-

ninger i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 

og 6. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturmi-

nisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-

ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 

aftaler og sædvanlig  praksis.  eL  delsen  er  også  ansvarlig  for,  at  der  er  taget  skyldige 

økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfat-

tet af årsregnskabet. eL  delsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, 

der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk- kri-

tisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med 
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standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj 

grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, 

love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsre-

vision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 

dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 

driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige 

kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 
København, den 28. marts 2020 

ERNST & YOUNG 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ulrik B. Vassing 

statsaut. revisor 

mne32827 

Rasmus Andersen 

statsaut. revisor 

mne44147 
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Heino Nielsen 

  

  

   

 

 

   
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

 

          

 

Oplysninger om forbundet 

Dansk iM nigolf Union 

Stadionvej  50D 

5200 Odense 

Telefon: +45 66 12 79 34 Hjemme-

side: https://minigolf.dk/ 
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Ledelsesberetning, årsrapport 2019 

 

 

Bemærkninger til 2019 

Økonomisk har 2019 levet op til bestyrelsens forventninger. 

Resultatet af driften udviser et underskud på tkr. 3, hvilket er tkr. 8 dårligere end budgettet. 

De strategiske spor udviser et overskud på tkr. 239, hvilket er tkr. 239 bedre end budgettet. 

Afvigelsen skal bl.a. ses i lyset af den store negative afvigelse på de strategiske spor sidste 

år. Der vil fra år til år være store udsving i omkostningerne til de strategiske spor, da om-

kostninger i en vis grad er afhængige af, hvilke muligheder / behov der viser sig. 

 

Bemærkninger til det kommende år 

For 2020 forventer bestyrelsen et faldende indtægtsniveau og faldende omkostninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet  for  Dansk  Minigolf  Union  er  aflagt  efter  Kulturministeriets  bekendtgørelse 

nr. 1701 af 21. december 2010 og dennes bestemmelser omkring regnskabsaflæggelse, men 

er på flere områder tilpasset de specielle forhold som gør sig gældende for Dansk iM nigolf 

Union, herunder er selve regnskabets gruppering og opdeling tilpasset unionens hovedakti-

viteter. 

 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vær-

direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes 

alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

 

Resultatopgørelsen 
 

Indtægter 

Indtægter medregnes i det omfang de vedrører årsregnskabet, det vil sige tilskud, kontingen-

ter og licenser for regnskabsåret samt refusioner, der vedrører udgifter afholdt i regnskabs-

året. 

 
Omkostninger 

Elite-, bredde- og administrationsomkostninger, der vedrører regnskabsåret. 

 
Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære  indtægter  og  omkostninger  indeholder  indtægter  og  omkostninger,  som 

hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som 

ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Desuden vil overskridelse af bevillinger 

til landsholdene blive overført fra de ordinære omkostninger til ekstraordinære omkostninger 

af hensyn til omkostningsfordelingen i budgetmodellen. Disse vil ligeledes blive tilbageført 

som ekstraordinær indtægt når omkostningerne reduceres i forhold til budgetmodellen. 

 

Balancen 

 
Anlægsaktiver 
Driftsmidler værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivnin-

gerne foretages lineært over aktivets forventede levetid. 
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Aktiver med en kostpris mellem 10 t.kr. og 50 t.kr. indregnes som omkostning i resultatop-

gørelsen i anskaffelsesåret, såfremt det ikke medfører en overskridelse af den budgetterede 

bevilling. I modsat fald aktiveres aktivitet og afskrives over den forventede levetid. 

 
Aktiver med en kostpris under 10 t.kr. indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i an-

skaffelsesåret. 

 
Varelager og tilgodehavender 
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 
 

Budget 
 (Ikke revideret) 

Note INDTÆGTER 2019  2018  2019 

 Tilskud Danmarks Idræts-Forbund 392.000  470.000  392.000 
 Strategispor 707.000  700.000  700.000 
 Projekttilskud 9.378  100.000  0 
 Andre eksterne indtægter 12.313  11.313  0 

1 Licenser og kontingenter m.v. 22.350  25.500  25.000 

 
Indtægter i alt 1.143.041 

 
1.306.813 

 
1.117.000 

 OMKOSTNINGER      

2 Eliteomkostninger 122.059  14.565  130.000 

 
3 

Breddeomkostninger 

Turneringsudvalg 

 
50.524 

  
66.213 

  
66.000 

4 Dommerudvalg 11.197  16.234  16.000 

5 Tilskud til lokalunioner 21.500  20.000  21.000 

6 Breddeudvalg 17.991  23.306  10.000 

 
Breddeomkostninger i alt 101.212 

 
125.753 

 
113.000 

 
7 

Administrative omkostninger 

Bestyrelsesomkostninger 

 
24.671 

  
17.359 

  
20.000 

 Lokaleomkostninger 32.250  32.619  33.000 

8 Administration 137.294  119.712  110.000 

9 Renter og gebyrer   6.481    6.589    6.000 

 Administrative omkostninger i alt 200.696  176.279  169.000 

 Driftsomkostninger i alt 423.967  316.597  412.000 

 
10 

Strategispor 

Spor 1 

 
316.826 

  
949.742 

  
445.000 

10 Spor 2   160.481    143.665    255.000 

 Strategispor i alt 477.307  1.093.407  700.000 

 Omkostninger i alt 901.274  1.410.004  1.112.000 

 ÅRETS RESULTAT 241.767  -103.191  5.000 

 
Fordeles således: 

Drift 

 
2.696 

  
190.216 

  
5.000 

 Strategi spor   239.071    -293.407    0 

 ÅRETS RESULTAT 241.767  -103.191  5.000 

 Resultatdisponering 

Overført fra bunden egenkapital 

eliteomkostninger 

 

 
-42.000 

    

 Overført til fri egenkapital   283.767     

  241.767     
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AKTIVER 2019  2018 

OMSÆTNINGSAKTIVER    

Beholding af:    

Medaljer 0  12.049 

Anlæg 77.379  77.379 

 

Tilgodehavender: 
   

Klubberne 8.900 2.675 

Andre tilgodehavender 47.498 36.636 

KUF 0 7.838 

Likvide beholdninger: 

Sydbank - konto 7110 018 49 78 

 
793.363 

  
482.462 

Sydbank - konto 7110 145 10 12 (TU) 3.058  3.223 

Sydbank - konto 7110 145 10 20 (HD) 2.015  2.015 

Vestjysk Bank - indlån 462.908  463.708 

Kassebeholdning 333  986 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.395.454  1.088.971 

AKTIVER I ALT 1.395.454  1.088.971 
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PASSIVER 2019  2018 

EGENKAPITAL    

EGENKAPITAL FRI    

Saldo primo 707.614  907.805 

Årets resultat   283.767    -200.191 

EGENKAPITAL FRI i alt 991.381  707.614 

EGENKAPITAL BUNDEN 

Saldo primo 

 
97.000 

  
0 

Årets resultat til Eliteomkostninger   -42.000    97.000 

EGENKAPITAL BUNDEN i alt 55.000  97.000 

EGENKAPITAL I ALT 1.046.381 
 

804.614 

GÆLD 
   

LANGFRISTET GÆLD    

Indefrosset feriepengeforpligtigelse   14.617    0 

Langfristet gæld i alt 14.617  0 

 

KORTFRISTET GÆLD 

   

Mastercard 700  1.554 

Dansk Idrætsforbund 99.865  130.679 

Skyldige omkostninger 195.347  150.684 

Feriepengeforpligtigelse 33.677  0 

Kreditorer   4.867    1.440 

Kortfristet gæld i alt 334.456  284.357 

GÆLD I ALT 349.073 
 

284.357 

PASSIVER I ALT 1.395.454  1.088.971 
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2019 2018 

 

 

1 Licenser og kontingenter m.v.  

 Startafgifter 22.350  25.500 

    22.350    25.500 

2 Eliteomkostninger    

 Juniorer    

 Mesterskabsdeltagelse m.v. 0  21.491 

 Hensat primo 0  -4.367 

 
Juniorer i alt 0 

 
17.124 

 
Herrer & Damer 

   

 Mesterskabsdeltagelse m.v. 119.964  19.910 

 Hensat primo 0  -4.574 

 
Herrer & Damer i alt 119.964 

 
15.336 

 
Seniorer 

   

 Mesterskabsdeltagelse m.v. 2.095  0 

 Hensat primo 0  -18.832 

 
Seniorer i alt 2.095 

 
-18.832 

 
Nordiske mesterskaber 

   

 Mesterskabsdeltagelse m.v. 0  81.062 

 Hensat primo 0  -80.125 

 
Nordiske mesterskaber i alt 0 

 
937 

  
122.059 

 
14.565 
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Noter SPECIFIKATIONER 

2019 2018 

 

 

3 Turneringsudvalg    

 Holdturneringen 5.816  6.850 
 DM, stor bane 4.290  6.299 
 DM, eternit 4.561  4.832 
 DM, indendørs 0  5.262 
 DM, minigolf open standard 1.378  1.377 
 Baneleje 14.000  19.500 
 BAMS (telefoner m.v.) 10.064  9.717 

 Udvalgsomkostninger 10.415  12.376 

    50.524    66.213 

4 Dommerudvalg 
   

 Dommere 4.786  11.450 
 Kurser 225  0 

 Udvalgsomkostninger 6.186  4.784 

    11.197    16.234 

5 Tilskud til lokalunioner    

 Fyns Minigolf Union 7.500  6.000 
 Sjællands Minigolf Union 6.500  7.000 

 Jysk Minigolf Union 7.500  7.000 

    21.500    20.000 

6 Breddeudvalg    

 Sportens udbreddelse og nye klubber 10.000  23.306 

 Afholdelse af interne kurser 7.991  0 

    17.991    23.306 

7 Bestyrelsesomkostninger    

 Rejse-, opholds- og fortæringsomkostninger m.v. 24.671  17.359 

    24.671    17.359 
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Noter SPECIFIKATIONER 

2019 2018 

 

 

8 Administration    

 Kontorhold & porto 8.221  7.839 

 Telefongodtgørelse, organisation 0  33.000 
 Kontingent, WMF & EMF 3.712  7.050 
 Kontingent, DIF 10  10 
 Forsikringer 9.111  9.844 
 Gaver 1.043  2.096 
 Revision 0  -250 
 Repræsentantskabsmøde 37.630  31.104 
 Andre møder og rejseomkostninger 38.567  15.906 
 Internatinale møder/kongresser 0  13.113 

 Skattefri omkostningsgodtgørelser udvalg 39.000  0 

    137.294    119.712 

9 Renter og gebyrer    

 Gebyrer 6.481  6.589 

    6.481    6.589 

 
10 

 
Strategispor 

Spor 1 Udviklingskonsulent m.v. 

 

 
403.465 

  

 
420.344 

 Heraf fordelt til spor 2 -159.200  -125.000 

 Øvrige omkostninger   72.561    654.398 

    316.826    949.742 

 
Spor 2 Udviklingskonsulent m.v. 159.200 

 
125.000 

 Øvrige omkostninger 1.281  18.665 

  
  160.481 

 
  143.665 

    477.307    1.093.407 



Noter RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 
 

 

 

 
 

  Budget  Realiseret 

 
INDTÆGTER 2.020 

 
2.019 

 
Tilskud Danmarks Idræts-Forbund 402.000 

 
392.000 

 Strategiske spor 713.000  707.000 

 Projekttilskud 0  9.378 

 Andre eksterne indtægter 30.000  12.313 

 Licenser og kontingenter m.v. 22.000  22.350 

 
Indtægter i alt 1.167.000 

 
1.143.041 

 OMKOSTNINGER    

1 Eliteomkostninger 115.000  122.058 

 
Breddeomkostninger 

   

 Turneringsudvalg 60.000  50.524 

 Dommerudvalg 12.000  11.197 

 Tilskud til lokalunioner 23.000  21.500 

 Breddeudvalg 20.000  17.991 

 
Breddeomkostninger i alt 115.000 

 
101.212 

 
Administrative omkostninger 

   

 Bestyrelsesomkostninger 25.000  24.671 

 Lokaleomkostninger 33.000  32.250 

 Administration 140.000  137.294 

 Renter og gebyrer   6.000    6.481 

 Administrative omkostninger i alt 204.000  200.696 

 Driftsomkostninger i alt 434.000  423.966 

 
Strategiske spor 

   

 Spor 1 330.000  316.825 

 Spor 2 220.000  160.481 

2 Strategiske spor i alt 550.000 
 

477.306 

 Omkostninger i alt 984.000  901.272 

 ÅRETS RESULTAT 183.000  241.769 

  

Der er fordelt således: 
   

 Drift 20.000  2.697 

 Strategiske spor 163.000  239.072 

 
ÅRETS RESULTAT 183.000 

 
241.769 

 
Resultatdisponering 

   

1 Hensat til Eliteomkostninger 25.000  -42.000 

2 Hensat til Spor 1 150.000  0 

 Overført til fri egenkapital 8.000  283.769 

  183.000  241.769 



Noter Specifikationer 
 

 

 
  Budget  Realiseret 
  2.020  2.019 

 

1 

 

Eliteomkostninger 

   

 Omkostningsførte omkostninger 115.000  122.058 

 Hensatte omkostninger 25.000  -42.000 

 Eliteomkostninger i alt 140.000  80.058 

 
2 

 
Strategiske spor 

   

 Omkostningsførte omkostninger 550.000  477.306 

 Hensatte omkostninger 150.000  0 

 Strategiske spor i alt 700.000  477.306 

 
3 

 
Egenkapital 

   

 Fri egenkapital 999.382  991.382 

 Bunden egenkapital: 

Hensat til eliteomkostninger (NM) 

 
80.000 

  
55.000 

 Hensat til spor 1 150.000  0 

 Egenkapital i alt 1.229.382  1.046.382 

 


