
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde  
 

  

Dato:  12. marts 2019, kl. 18.00   

Sted:  Stadionvej 50D, Odense 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Heino Nielsen (HN), Jan Hansen (JH), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), 

Torben Fjordvang (TF) og Marianne Pedersen (MP) 

Afbud:   Michael Sølling (MRS) og Ole Ipsen (OI) 

Gæster: Frans Hammer (FH) 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Handling:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
                          Referatet er godkendt og MP er valgt som referent. 
 
 
2. Nyt fra DIF 
Baggrund: Vi har på dagens møde besøg af Frans Hammer – vores bestyrelseskontakt i DIF. 
Handling: Frans orienterer kort om, hvad der rører sig i DIF herunder især frivilligheden, fastholdelsen 

og rekrutteringen af medlemmer i idrætten. DIF vil gerne tættere på klubberne – relateret til 
”bevæg dig for livet”. Derudover er diversiteten i bestyrelser ligeledes et fokus i DIF i øjeblik-
ket. Frans vil være deltagende på det kommende repræsentantskabsmøde. 

 
 
3. Nyt fra konsulenten 
Baggrund: Siden sidst har konsulenten været i dialog med forskellige parter, hvorfor bestyrelsen modta-

ger en opdatering på arbejdet. 
Handling: Keingart har lagt sidste hånd på projektet i Kolding, og det er nu indleveret til kommunen, hvor 

det medtages i budgetforhandlingerne.  
Marianne deltager på Sports Fair Messe i Fredericia sammen med LOA, hvor hun skal fremvise 
minigolf og synliggøre, hvordan man kan bringe minigolf ind i eksempelvis ”forladte” butikker 
i midtbyerne.  
Interviewrunderne er så småt ved at være i mål, og analysearbejdet skal så småt startes op – 
læs mere herom i punkt 5. Det betyder, at Marianne så småt igen begynder at genoptage sine 
klubbesøg, hvor blandt andet SIF Minigolf får besøg i slutningen af marts med henblik på at 
indgå samarbejde med Silkeborg Kommune, der er visionskommune i ”bevæg dig for livet-
projektet”. 

 
 
  



 
 
4. Kurser i fremtiden 
Baggrund:  Der blev afholdt trænerkursus i TIK ultimo februar med stor tilslutning og deltagelse fra tre 

klubber (TIK, Jyllinge og Brøndby Strand). Dette afstedkom ønsker om flere kurser, hvorfor der 
lægges op til en snak om fremtidens kurser, og hvilke kurser vi som union skal udbyde ift. nye 
og etablerede klubber. Dette gælder både træner-, såvel om dommer- og teknik-kurser. 

Handling: Der er set tendenser til at nye klubber kunne bruge et kursus før ”1, 2 Træner” – et teknikkur-
sus, der har fokus på det helt basale ”greb, slag og benstilling”. Der forslås, at det evt. kan 
gøres som en kombination af videomateriale og fysiske kurser. Heino tager teten på opgaven, 
og ser nærmere på udarbejdelsen heraf. 

 
 
5. Information vedrørende spor 2 – interviews og tendenser 
Baggrund: Der er blevet foretaget interviews af en stor del af organisationens frivillige udvalgsmedlem-

mer med henblik på at kortlægge arbejdsgangene i organisationens udvalg. (bestyrelsen, tur-
neringsudvalg, eliteudvalg, dommer- og teknisk udvalg, medieudvalg, samt lokalunionernes 
bestyrelser) 

Handling:   Torben og Marianne fremlægger kort resultaterne for undersøgelsen, der er fremsendt til be-
styrelsen forud for mødet. Der besluttes at det udarbejdede materiale skal tages med på en 
workshop med to DIF-konsulenter i april, hvor der skal ses på tendenser og overvejelser for 
fremtiden, der kan understøtte vores organisation på bedste vis. 

 

6. Repræsentantskabsmødet 
Baggrund: Det sidste klargøring frem mod repræsentantskabsmødet den 30.03.19, herunder præsenta-

tion af årsrapport. 
Handling:  Michael fremlægger budget og årsrapport via skype. Materialet er kommet retur fra revisor 

med blank påtale. Materialet bliver udsendt i forbindelse med udsendelse af materialet til re-
præsentantskabsmødet. 

  
 
7. Siden sidst / orientering:  

a.   WMF  
  Ingen bemærkninger 
 

b. EMF  
Ingen bemærkninger 
 

c. DIF  
Ingen bemærkninger – foruden anmærkningerne under punkt 2. 
 

d. Idrættens Kompetencecenter 
Der har været et stort arbejde med regnskabet i år, men det lønner sig forhåbentlig i de 
kommende år. 

  



 
 

e. Lokalunionerne  
Alle lokalunioner har afholdt generalforsamlinger. I FMgU trådte Teddy tilbage som formand 
og Karsten Nørskov blev valgt. I SMgU trådte Ib Jørgensen tilbage som formand og Ole Ipsen 
blev valgt. I JMgU er Karsten Jørgensen fortsat formand. 
 

f. Klubberne  
Ingen bemærkninger 
 

g. Dommer- og tekniskudvalg  
Der søges en mand/kvinde til dommer-tekniskudvalg. Der afholdes 1-2 møder pr. år, samt et 
dommerkursus. 
 

h. Turneringsudvalg  
Ingen bemærkninger 

 
i. Eliteudvalg 

Landsholdssamlingen den 16.-17. marts er flyttet – ny dato følger. 
 

j. Appeludvalg 
Ingen bemærkninger 

 
k. Medieudvalg  

Ingen bemærkninger 
 

l. Uddannelse 
TIK afholdte i samarbejde med DMgU ”1, 2-Træner” den 24. februar for Brøndby, Jyllinge og 
TIK med stor succes. Tak til TIK, for et rigtig godt værtskab. 

 
m. Udvikling og bredde  

Ingen bemærkninger 
 

 
8. Eventuelt  
 


