
 
 

Referat: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  26. oktober 2022, kl. 18.00   

Sted:  Odense 

Deltagere:  Torben Fjordvang (TF), Marianne Ipsen (MI), Evald Nielsen (EN), Leif Meitilberg (LM), Annelise 

Vang Ipsen (AVI), Susanne Majbom Lindharth (SML) og Elisabeth Holmberg Laursen (EHL) 

Afbud:   Michael Sølling (MS) 

 
 

1. Organisationsmøde 

Der er organisationsmøde d. 19. november. Der blev fastlagt program til mødet, som er som følger: 

10.00: Morgenmad 

10.30: Oplæg: Hvad får man som klub ud af at have en træner og faste træning tider? Hvordan opdyrker 

man en træner fra klubben?  

13.00: Frokost 

13.30: Oplæg: Hvad er bestyrelsens opgave i en klub? Forventninger til og fra bestyrelse 

15.00: Kaffe 

15.15: Nedslagspunkter på udviklingen i organisationen: 

- Status på kommunikationen /v. Udviklingskonsulent Marianne Pedersen 

- Formands- og kasserer netværk: Skal det oprettes og hvad kan det bidrage med v. 

Udviklingskonsulent Marianne Pedersen og Formand Leif Meitilberg 

Der skal findes 1-2 oplægsholdere til de første 2 emner.  

 

 

2. Økonomiske kompensationer  

Der er ikke klare retningslinjer for alle økonomiske kompensationer. Alle gennemgås: 

• Kørselstakst: Fastholdes på 2,5 kr./km til frivillige der skal til arrangementer for DMgU uden 

spillende ærinde eller ved transport af udstyr 

• Dagstakster ved specifikke frivillige opgaver: 

o Uden spillende ærinde: 500 kr.  

o Med spillende ærinde: 250 kr. (Kun ved på forhånd udpeget opgave) 

o Overnatning ifm. frivillige opgaver: Gennem DIF er der en rabataftale, som kan benyttes i 

DMgU. Aftalen er med Comwell og Scandic. Ved andet valg end de to skal der findes et 

tilsvarende værelse eller billigere. 

• Arrangementer: (betaling til klubben) 

o Afholdelse af DM: 10.000 kr. 

o Stormester: 5.000 kr. 

o Landsholdssamling over en weekend: 5.000 kr. 

https://www.facebook.com/susannemajbom.lindharth


 
 
 

 

5. Nyt fra konsulenten: 

Initiativpuljen: 

o Der er søgt initiativpuljen til 6 måneders forlængelse af Elisabeth Holmberg Laursen.  

Juniorsamlinger: 

o Alle de klubber der har registreret juniorer er kontaktet og tilbudt at være en del af et 

juniorsamarbejde på tværs af klubberne. Rønne Minigolf Klub, Gladsaxe Minigolf Klub, Putter Team 

Odense, Galten-Skovby Minigolf Klub og Minigolf Klub Aarhus er trådt ind i samarbejdet. Klubberne 

er delt i 2: Øst og vest. De vil hver lave 2 arrangementer over næste sæson. Udviklingskonsulenten 

vil søge midler til afholdelse af samlingerne. Det blev besluttet at unionen stiller garanti for 

økonomisk bidrag på: 

o 1-dags arrangementer: 5.000 kr.  

o 2-dags arrangementer: 10.000 kr.  

Samarbejde med Danske Seniorer: 

o Der er planlagt et testarrangement i Galten-Skovby Minigolf Klub d. 9. maj 2023. Minigolfklubben 

sørger for at medlemmer af minigolfklubben og Danske Seniorer kan spille minigolf om 

formiddagen og Seniorklubben sørger for et eftermiddagsindslag, som er et musikalsk foredrag om 

Bent Fabricious Bjerre af Flemming Både 

Plandisc: 

o Der er opsat årshjul i plandisc. De er indlejret på hjemmesiden under hvert udvalg og er 

tilgængeligt som planlægningsværktøj for udvalg og bestyrelse. Eliteudvalget og dommer- og 

teknisk udvalg er blevet introduceret til det. Bestyrelsen skal begynde at bruge det aktivt. 

Mødeindkaldelser og bestyrelsesreferater vil blive lagt i årshjulet.  

 

 

6. Standard dagsorden: 

 

a. WMF   

Intet nyt 

 

b. EMF 

Intet nyt 

  

c. DIF 

Leif Meitilberg, Michael Sølling og Torben Fjordvang deltog ved økonomimøde i DIF d. 7.-8. 

oktober.  

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

DMgU har fået ny økonomikontakt: Henrik Birkedal Hansen 

 



 
 

e. Lokalunionerne 

Jysk Minigolf Union (Kontaktperson: Marianne Ipsen) 

Der er blevet holdt introduktionsmøde mellem JMgU og kontaktpersonen Marianne Ipsen. 

Mødet blev godt modtaget. Der blev udtrykt ønske om at få referater fra bestyrelsesmøder 

ud på hjemmesiden kort tid efter. Deadline er på 1 uge. 

 

Fyns Minigolf Union (Kontaktperson: Torben Fjordvang) 

Formanden er fraflyttet Fyn. På næste generalforsamling vælges en ny.  

De har ingen aktiviteter i kalenderen i øjeblikket. 

 

Sjællands Minigolf Union (Kontaktperson: Annelise Ipsen) 

Morten Christiansen og Susanne Lindharth fra SMgU har fået kontakt til Karrebæksminde 

Minigolf. Der er blevet vist interesse for klubaktiviteter i fremtiden. De var i 

Karrebæksminde til møde med forpagter og sponsorerer sammen med Udviklingskonsulent 

Elisabeth Holmberg Laursen og Vincent Huus, som gav en introduktion til unionen og 

sporten. 

  

Bornholm (Kontaktperson: Michael Sølling) 

▪ Bornholmsudvalget er ikke kendt på Bornholm og heller ikke kommet på 

hjemmesiden. Derfor er der blevet lavet en beskrivelse af udvalget på 

hjemmesiden og taget kontakt til nogle bornholmere, som skal sætte 

opmærksomhed på udvalget den kommende periode. Derudover er der lavet et 

forslag til repræsentantskabsmødet om at give Bornholmsudvalget stemmeret på 

lige fod med lokalunionerne.  

▪ Rønne Minigolf Klub tilbyder nu rejser gennem den bornholmske rejsefond.  

 

f. Klubberne  

Odsherred Minigolf Klub er nu godkendt i DIF 

 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg (Kontaktperson: Michael Sølling) 

o Udvalget har den sidste sæson arbejdet på udvikling af udvalget. De har lavet oversættelser 

og rettelser fra WMF og dommerprøver. Prøverne skal fungere, som er en lille test af alle 

dommere hvert år, hvor de får 10 tilfældige spørgsmål, for at holde dem opdaterede på 

reglerne.  

o Derudover går de med tanker om at lave gradueringer for banegodkendelser 

  

 

h. Turneringsudvalg (Kontaktperson: Torben Fjordvang)  

o Der er kommet datoer og spillesteder ud til næste sæsons danmarksmesterskaber 

o Udvalget arbejder på ændringer til DM-struktur, som blandt andet skal lette arbejdet i 

turneringsudvalget.  



 
 

o For at sikre rettidig afvikling opfordrer turneringsudvalget til at dommerne skal have mere 

fokus på spillernes tid og give evt. straf herfor. Bestyrelsen beslutter at dommere skal slå 

ned på tid (60 sek. (70 for første spiller første slag) 

o Der mangler frivillige som kan hjælpe med at afvikle turneringer. Bestyrelsen skal gerne 

finde til minimum 2 datoer, gerne flere. 

 

i. Eliteudvalg (Kontaktperson: Leif Meitilberg) 

o Der skal afholdes 3 landsholdssamlinger over næste sæson. Den første er planlagt d. 3.-

4. december, hvortil der er inviteret herre/dame- og seniorspillere.  

o Der mangler en seniorlandstræner og der er nu sendt en ansøgning ud efter en.  

o Udvalget mangler hjælp og der arbejdes på at få flere ind i udvalget. 

 

j. Anti-Doping (Mikkel Sartor) 

Intet nyt 

 

k. Medieudvalg (Kontaktperson: Marianne Ipsen) 

Der arbejdes på opsætning af hjemmeside 

 

l. Hall of Fame udvalg 

Hall of Fame udvalget arbejder på at udpege en ny til repræsentantskabsmødet 

Alle indlemmet i Hall of Fame præsenteres på næste repræsentantskabsmøde af udvalget 

 

m. Uddannelse  

Der er afholdt møde med trænere fra Putter Team Odense, for at se på en 

undervisningsvejledning. De foreslog at kurset skal foregå over 2 dage pga. mængden af 

indhold. Derfor skal der arbejdes på et udkast til en ny undervisningsplan. Derudover tilbød 

trænerne at mødes en dag og filme øvelser til en øvelsesinspirationsbank på hjemmesiden.   

 

 

n. Udvikling og bredde  

Intet nyt 

 

o. Diverse 

Intet nyt 

 

Kommende bestyrelsesmøde: 23/11 i Odense 


