
Referat bestyrelsesmøde 11/4-2013 Odense

Tilstede: Leif Meitilberg (LM), Kim Nyby (KN), Michael R. Sølling (MRS), Jan Nielsen (JN)

Fraværende: Karsten Jørgensen (KJ), Inger Neye (IN)

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde Ingen kommentarer LM OK

2 WMF Teknisk kommite har afvist vores spg. ang brug af pludseligt opsatte afskærminger og meneskelig 

afskærmning. Begrundelsen for afvisningen er at man "ikke kan lovgive om alle situationer". Ligeledes er 

vores spg. om juryens sammensætning blevet afvist med henvisnig til manglende økonomisk mulighed for 

at anvende neutrale jurymedlemmer. Der udarbejdes ny forespørgsel på overdommerens bemyndigelse på 

at ændre love under turneringsafvikling.

LM/MRS

3 EMF intet nyt MRS

4 DIF LM har haft et "Kaffemøde" med Niels Nygaard, Formand for DIF. Mødet inkluderede et besøg hos OMC, 

PTO indendørs og PTO udendørs. Mødet omfattede minigolfensstatus, de kommende DIF forslag til DIF's 

årsmøde og minigolfens forventninger til fremtiden. Som opfølgning på kaffemødet udarbejdes der en mail 

til Niels Nygaard omkring DMgU's syn på de kommende DIF forslag. Der er etableret en arbejdsgruppe der 

behandler den kommende oprettelse af et tvunget fællessekræteriat for forbunde med under 2000 

medlemmer. Her deltager MRS for DMgU. Der er endnu ikke udkommet officielle medlemstal (forventes at 

komme den 15. april) eller materiel til det kommende Årsmøde (4. maj)

LM/MRS OK

5 Lokalunionerne JMgU har afhold seniortræf. Der var 42 deltagere og alle melder om en fantastisk weekend. Godt udført af 

JMgU.

LM OK

6 minigolf.dk Der er sket en del ændringer på minigolf.dk - de kan dog være svære at se. Referater fra 

Repræsentantskabsmøder og bestyrelsen er nu tilgængelige. Diverse politikker følger snarest. Vi mangler 

fortsat af få materiale til hjemmesiden fra klubber og andre.

LM I gang

7 Uddannelse Træner 1 kurset er nu færdigudviklet og afholdes første gang den 20. maj i Odense. Klubkurset er blevet til 2 

aftenkurser som klubberne kan rekvirere. Der er planlagt et nyt dommerkursus til den 27. oktober. 

Bestyrelseskurset ændres nu så alle ledere i foreningerne kan deltage. Det tyske forbund har venligst stillet 

deres udarbejdede materiel til rådighed som inspiration til den videre udvikling.

Alle I gang

8 Projekt "gammel bane - en ny klub" Projektbeskrivelse er udarbejdet og er til korrekturlæsning. Projektkontrakt er også udarbejdet og er til 

korrekturlæsning. Projektet forventes forelagt for DIF efter årsmødet. Projektet i Skanderborg fortsættes, 

næste skridt er planlægningen af banelægningen. Der tages kontakt til Rudersdals kommune for at høre til 

muligheden for etablering af klubdrift. Der arbejdes fortsat på klubmulighed på sydsjælland.

KJ/JN I gang

9 Årsplanlægning Møder, Organisationsmøde, klubmøde, holdturneringsmøde. Kurser - datoerne bliver lagt i kalenderen på 

minigolf.dk

Alle OK
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10 Oplæg fra dommer og teknisk udvalg Forslag fra D&T KJ OK

Overdommer = kr. 350 pr. dag

Øvrige = kr. 250 pr. dag

Ikke spillende dommere = 2 * takst + kørsel og evt. overnatning

Satserne godkendes for en 2 årig periode hvorefter de vil blive taget op til revurdering.

11 Alkoholmetre 5 stk. er indkøbt - pris = kr. 30.125. Den valgte model er den som politiet bruger. KN har ansvaret for 

uddannelse af dommere. Der udlevers til sjælland, fyn, jylland nord og jylland syd. Det sidste alkoholmeter 

findes hos DTU.

KN OK

12 E-cigaretter Sidestilles på opfordring fra DTU med almindelige cigaretter KJ OK

13 Tilskud til senior landshold NC Ved NC ydes et tilskud på 5000 kr. Dog maksimalt 1000 kr pr deltager (4 spillere og 1 holdleder). Ydermere 

betales deltagergebyr.

MRS OK

14 Kursus for DMgU bestyrelse http://event.dif.dk/bestyrelseskursus2013/arrangementet.html MRS OK

Hele bestyrelsen tilmeldes kurset den 1. - 2. november

15 Status TU (DM-Hold) Der er tilmeldt 18 hold hvilket giver 3 fulde divisioner. LM OK

16 Status landshold (NC) Der er kun deltagelse fra Seniorene ved NC IN OK

17 AMK Det spændende projekt med etablering af indendørs eternit fortsættes og følges tæt af DMgU. JN I gang

18 Pengepræmier til ungdom DIF's juridiske afdeling er blevet spurgt ang udbetaling af pengepræmier: MRS OK
Spg.: Vores regler er blevet ændret, således juniorer fremover har mulighed for at stille op i rækker, hvor 

der uddeles pengepræmier. Er det et selvstændigt problem at udbetale op til kr. 2.000 for et dansk 

mesterskab til en 17-årig?

Svar: Nej, intet selvstændigt problem ved dette.

19 Code of cunduct Et oplæg til politikken er send til gennemlæsning hos DIFs juridiske afdeling LM/MRS I gang

20 Eventuelt NM: Da der er en fælles stemning i blandt de nordiske lande om at afholde NM hvert 3 år vil det næste NM 

blive afholdt i Danmark i 2015. De øvrige lande kontaktes om beslutningen.

LM

Fjordager IF Minigolf holder åbning søndag den 21. april kl. 11. Ole Rasmussen deltager for DMgU. JN 

kontakter Fjordager for etablering af klubudviklingsaftale.

LM

Næste møde: 13/6-2013
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