
Referat minibestyrelsesmøde 1/11-2012 Odense

Tilstede: Leif Meitilberg(LM), Karsten Jørgensen (KJ), Michael R. Sølling(MRS), Inger Neye(IN), Jan Nielsen(JN)

Fraværende: Jonas Rasmussen(JR)

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde ref. Fra 5/9 gennemgået LM OK

2 WMF intet nyt LM/MRS OK

3 EMF intet nyt MRS OK

4 DIF MRS og LM var til økonomimøde i DIF. Der blev det fremlagt at der vil blive oprettet en udviklingspulje som 

kan søges af alle forbunde. Der var ingen afklaring omkring midler til denne pulje. | DIF's bestyrelse ønsker 

at ændre tidspunktet for hvornår der foretages reduktion af tilskudene for forbunde der kommer under et 

vist antal medlemmer. I dag er grænse 1000 medlemmer svarende til 50% af medlemskravet ved optagelse i 

DIF - dette ønsker DIF's bestyrelse at ændre til 2000 medlemmer. | DMgU har været indkaldt til møde 

omkring registreringen af aktiviteter. Dette er blevet afholdt og der er blevet afklaret nogle 

beregningsmetoder. Bundlinjen er at DMgU vil stige lidt i tilskud på denne baggrund.

LM/MRS OK

5 Lokalunionerne JMgU har planer om at følge op på et flot 2012 med fortsat udvikling af aktiviteterne. | SMgU har modtaget 

den sidste del af bevillingen i forbindelse med Amager Strand.

LM OK

6 minigolf.dk DMgU søger skribenter der mod honerering vil skrive om minigolf og livet omkring klubberne. LM OK

7 Materiel og teknik kursus for begyndere Forventes afviklet i januar 2013. JN i gang

8 DM S Afviklet fuldt tilfredsstillende hos OMC. TU OK

9 DM MOS Afviklet fuldt tilfredsstillende i Kerteminde med ca. dobbelt så mange deltagere i forhold til sidste år.. TU OK

10 Alkohol Grundet flere tilfælde hvor alkoholindtag har afstedkommet uro under stævneafvikling vil der blive taget 

kontakt til DIF's juridiske afdeling for afklaring af muligheder for indgriben. Det skal nævnes at bestyrelsen 

har modtaget flere skriftlige henvendelser omkring emnet.

LM OK

11 Organisationsmøde Organisationsmødet aflyses pga. for få tilmeldinger LM OK

12 Mødedatoer Klubmøde afholdes den 12/1-2013 | Repræsentantskabsmødet afholdes den 23/2-2013 LM i gang

13 JMgU ansøgning for 2013 JMgU bevilges 15.000 kr til etablering og udvikling af Jysk Mesterskaber, vinterturnering og aftenturnering i 

2013

MRS OK

14 JMgU ansøgning til seniorarrangement 2013 Der bevilliges 30.000 kr. (dog maks 700 kr. pr. deltager) MRS OK

15 Projekt "gammel bane - en ny klub" Der arbejdes på at beskrive/etablere klubetablering ud fra begrebet " gammel bane - en ny klub". 

Bestyrelsen modtager gerne meldinger om egnede anlæg.

Bestyrelsen i gang
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