Referat bestyrelsesmøde 21/9-2011 Odense.
Indkaldt: Leif Meitilberg(LM), Michael R. Sølling(MRS), Inger Neye(IN), Jonas Rasmussen(JR), Allan Schwab(AS), Jan Nielsen(JN)
Fraværende: Allan Schwab og Jonas Rasmussen
Referent: Leif Meitilberg
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Europa Cup
Mobilt internet TU
Redigering på minigolf.dk
Resultater på hjemmesiden

Kommentar
Godkendt
DMgU fik godkendt fjernelse af WMF budgetregel
DMgU fik godkendt at de kontinentale forbund har ret til at stille forslag til
Delegates conference.
DMgU trak forslag om ens betaling for spillere/leder da Teknisk komite havde et
bedre forslag.
DMgU fik godkendt specificering af teksten i paragraf 2.3 så den nu lyder (ordlyd
foreslået af WMF):
”…….. 6 months for using or playing under the influence of drugs or
alcoholic beverages/food or smoking during tournaments on the course.”
Ud over disse henvises til referatet fra conferencen på WMF’s hjemmeside
www.minigolfsport.com
Ikke noget nyt
MRS og LM deltager i DIF Budgetmøde 30/9-1/10.
JN, MRS og LM deltager i udviklingsmøde med DIF den 31/10.
JMgU har fået ny bestyrelse og vil arbejde på at etablere lokalspil
Spillerne vil fremover modtage 2 T-shirts og 1 polo shirt til ejendom ved deltagelse
på landshold.
MRS arbejder på stillingsbeskrivelser for diverse landstrænere.
Alle landsspillere underskrev dopingerklæringerne rettidigt.
Ungdomstrænere havde rene børneattester.
Fornemt resultat af herrelandsholdet - 5. plads ved VM.
Bestyrelsen har modtaget forslag om bold til minde om resultatet, dette vil ikke
blive finansieret.
Bjarne Hansen er udnævnt til landstræner og Anders Grønnegaard er blevet
assistent omkring Herre og dame landsholdene.
MPTO deltager ved EC i Italien. Tilskud er 15.000 + startpenge
MRS følger op på opsigelse hos 3, TU får nyt efter endt funktionalitet
Udsat grundet for få fremmødte
Udsat grundet for få fremmødte
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Minigolf.dk
Dommerliste på hjemmesiden
Sekretærservice
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DMgU adfærdscodex
Bolde – overtagelse af DMgU bolde
Tilbud om hjælpe til gennemgang af love og
vedtægter
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Hensættelser til NM
Kravsspecifikation omkring DMgU
arrangementer
Deadline liste
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Bangolf Arena
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Kontaktliste
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Sandvig Minigolf
Høng Minigolf
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Ejby IF
DM MOS
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Forbundets bestemmelser om ordensudvalget

Politikkatalog

Udsat grundet for få fremmødte
Udsat grundet for få fremmødte
JN indkøber tlf + abb (kun tale) viderestilling fra kontoret oprettes derefter
MRS undersøger hvilke regler der evt skal ændres for at leve op til DIF's regelsæt
Klubkonsulentuddannelse vil blive afholdt 20/11.
Træner uddannelse vil der blive arbejdet på hen over vinteren.
Klubmøde vil blive afholdt den 7/1.
Klubudviklingsseminar vil blive afholdt den 8/1. Der vil blive tilbudt overnatning
mellem de 2 klubdage. Arbejdet fortsættes.
Udsat grundet for få fremmødte
GMK har købt boldlageret - afregning pr. 31/12-11
MRS følger på
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Udsat grundet for få fremmødte
Udsat grundet for få fremmødte

MRS
AS

Materiale modtaget fra Gert Andreasen, dette ville blive brugt i forbindelse med
udarbejdelse af ny liste/kalender. Eksterne mødedatoer og lign. vil blive indarbejdet
Oversættelse af Bangolf Arena bevilliget - person til oversættelse søges.
Kursus planlægges til marts 2012
Kontaktliste er udarbejdet mangler dog e-mail adresser.
Listen vil blive udsendt til klubberne for opdatering af manglende infos.
Sandvig har som sådan ikke klubinteresse er dog interesseret i et DM
Høng skal med på klubber@minigolf.dk.
Kommunal reaktion afventes på areal.
JN har udarbejdet en beskrivelse af hvordan man kan opstarte klub/baner. Der vil
løbende blive arbejdet videre på beskrivelsen. Beskrivelsen planlægges udgivet på
minigolf.dk.
GA arbejder fortsat med klubudvikling
DM MOS afholdt i Kerteminde med 25 deltagere. 4 rækker heraf 1 åben.
Meget positive tilbagemeldinger fra såvel deltagere som baneejer.
Der arbejdes videre med konceptet for større udbredelse næste år.
Alders grænse sættes til 12 år.
Spilleguide over anlæg bør udarbejdes.
Lokalspecifikke spilleregler skal udarbejdes i god tid.
Træningstid bør ikke indgå.
JN arbejder videre med Nord-Als og muligheden for integrering af skoleprojektet og
DM MOS.
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Manglende deltagere
Holdturneringsmøde
Mentorkontrakter

Udsat grundet for få fremmødte
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Organisationsmøde
OMC ansøgning
Skole projekt

Mødet vil blive afholdt 12-13/11 2011
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Jubilæer

Unionen deltager i klubfødselsdage der er deleligt med 25.
Klubfødselsdage og lign. betyder ikke at arrangementer tildeles klubberne.
Endelig formulering vil blive fremlagt til rep.

Alle

Eventuelt

JN har arbejdet på programplan for vækst i dansk minigolf. Programplanen hænger
sammen med Politikkataloget, mentorkontrakter, skoleprojekter, klubudvikling osv.

Alle

Næste møde:

26/10 2011 17:30-22:00

Indbydelse til den 8/10 er udsendt. MRS deltager for bestyrelsen
Muligheden for udarbejdelse af kontrakterne til
proaktivekontrakter/udviklingskontrakter
Udsat grundet for få fremmødte

Nord-Als har fortsat stor succes. JN deltager i evaluering sammen med klub og
skoler
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