
Referat bestyrelsesmøde 13/6-2013 Odense

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

Fraværende: 

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde Ingen kommentarer LM OK

2 WMF Der er Delegates Conference i Bad Munder, MRS og LM deltager. WMF ansøges om godkendelse af ny 

filtbane "Kirken" (forhindring som på bane 2 , beton). VI fremsender indstilling om overholdelse af reglerne 

i forbindelse med afholdelse af EM/VM til Delegates Conference.

LM/MRS OK

3 EMF intet nyt MRS

4 DIF DIF's årsmøde foregik i ro og orden. DMgU stemte som eneste forbund imod det nye tvungne 

fællessekræteriat for forbunde med under 2000 medlemmer. MRS sidder med i et arbejdsudvalg omkring 

det nye fællessekræteriatet. Arbejdsgruppen skal udarbejde retningslinjerne for strukturen i 

fællessekræteriat. Der blev også vedtaget et regelsæt omkring Matchfixing. En mulig udløber af dette kan 

være begrænsning af antal hold fra samme forening i øverste række til kun ét.

LM/MRS OK

5 Lokalunionerne JMgU afholder Åbne Jyske Mesterskaber søndagen før DM-E i Broager, Der afholdes også en holdturnering 

over 4 afdelinger. SMgU afholder holdturnering over 3 spilledage og Sjællands Mesterskaber over 1 dag. 

FMgU afholder aftenturnering klubaftenen for stævner på Fyn samt Åbne Fynske Mesterskaber over 1 dag

LM OK

6 minigolf.dk Der er sket yderligere forbedringer på minigolf.dk. Der er fortsat katastrofal mangel på skribenter. Der 

arbejdes på oprettelse af et skribentkorps.

LM/KN I gang

7 Uddannelse Træner 1 afviklet med 9 deltagere. Udelukkende positive tilbagemeldinger. Klubkursus har været afholdt 

hos Putter Team Odense og er rekvireret af Gladsaxe Minigolf Klub. Dommerkursus afholdes 27. oktober.

Alle I gang

8 Projekt "gammel bane - en ny klub" Der arbejdes på videreudvikling af konceptet med fokus på kommuner, flerstrengede foreninger og 

foreningsdannelse. Ligeledes arbejdes der på inddragelse af DIF i projektet.

KJ/JN I gang

9 Låneaftele med Høng Låneaftalen er forlænget med et år MRS OK
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10 DM-MOS DM-MOS overleveres til Turnerings udvalget. JN tager en dialog med Ib Jørgensen. JN/TU OK

11 Alkoholmetre Indførelsen af alkoholmetre har haft den ønskede effekt. KN/KJ OK

12 IT indkøbt ny laptop TU og en PC til kontor. Vi har nu en testversion af Bangolf Aren på dansk - forventer at 

være integreret ved næste frigivelse.

KJ OK

13 Udvikling Nord-Als udlover minigolftur for en hel klasse til DM-MOS. Sæby skal have hjælp i forbindelse med 

reetablering af baner efter den kommende vinter, JN holder kontakt med Sæby. Nibe er en mulig 

kommende lokation for en ny forening. Alborg er gået i stå omkring etablering af indendørs eternit. Der 

arbejdes dog på alternativ placering. Der arbejdes på etablering af forening på Nord-Fyn. Skanderborg har 

skiftet formand og der arbejdes fortsat på etablering af en minigolf forening. 

MRS OK

14 Kursus for DMgU bestyrelse Kurset var fuld booket. Aftalt med DIF at vi kan arrangere et kursus kun for bestyrelsen. Dato endnu ikke 

aftalt

MRS OK

15 Status TU (DM-Hold) DM-Hold er tilfredstillende afviklet. Et stort tillykke til Putter Team Odense, Odense Minigolf Club og 

Silkeborg IF Minigolf med sejrene i de respektive divisioner.

LM OK

16 Status landshold (EM og VM)) Herre stiller hold i til VM, Seniorne stiller hold til EM og Juniorene stiller med 3 drenge og 1 pige til EM. IN OK

17 Code of Conduct Der arbejdes fortsat med dokumentet, dette sker i samarbejde med DIF LM/MRS I gang

18 Eventuelt Der sendes en forespørgsel ud til klubberne vedr. muligt møde om momsregler. MRS I gang

Der sættes fokus på udvikling af det kommend DMgU system. Systemet skal primært bruges til at håndtere 

licenser.

LM I gang

Næste møde: 8/8-2013
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