Referat fra
Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 22. februar 2014.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Valg af dirigent
Mandaternes prøvelse
Referat fra forrige repræsentantskabsmøde
Formandens beretning
Regnskab - kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Appeludvalgets beretning
Øvrige udvalgs beretning
a. Turneringsudvalget
b. Dommer- & teknisk udvalg
c. Eliteudvalget
Behandling af indkomne forslag
Politikkatalog
Valg af bestyrelse ifølge lovene
Valg af appeludvalg ifølge lovene
Valg af revisionsfirma
Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene
Fastsættelse af kontingent, spillerlicens og gebyrer
Behandling af budget
Eventuelt
-----

Deltagere:

Bestyrelsen

:

Leif Meitilberg (LM)
Michael Sølling (MS)
Karsten Jørgensen (KJ)
Kim Nyby (KN)

RIK

:

Peder Jacobsen (PJ)
Egon Toft (ET)

RMK

:

Per Dideriksen (PD)

SIF

:

Carsten Berg (CB)
Jan Rasmussen (JR)

NAMK

:

Preben Nørskov (PN)
Arne Prip Hansen (APH)
Inge-Lise Hansen (ILH)

MCG

:

Jakob Petersen (JP)
Teddy Nielsen (TN)

OMC

:

Morten Rasmussen (MR)
Lotte Pedersen (LP)

MPTO

:

Jan Lyø (JL)
Vincent Huus (VH)
Anders Grønnegaard (AG)

GMK

:

Robert Baldorf (RB)
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Høng

:

Jan Nielsen (JN)

LMK

:

Ib Jørgensen (IJ)
Ole Jensen (OJ)

Fjordager

:

Henning Rasmussen (HR)

Hasmark

:

Erik Brockdorff Nielsen
Annemarie Brockdorff Nielsen

JMgU

:

Ulla Jørgensen (UJ)

SMgU

:

Gert Andreasen (GA)
I alt: 28 deltagere.
-----

LM bød velkommen til DMgU’s repræsentantskabsmøde 2014 og omtalte en personsag fra OMC for at mane alle rygter i jorden. KJ laver referat.
ad pkt 1

:

Valg af dirigent:
LM: Bestyrelsen foreslår JR, der blev valgt enstemmigt.
Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelsen var lovlig varslet og at forslagene var indsendt rettidigt. Konstaterede, at formandens beretning og kassererens
regnskab ikke var udsendt rettidigt men i sidste øjeblik. Forespurgte forsamlingen, om de ønskede de 2 ting behandlet eller indkaldt til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde.
GA: Ingen problemer med at behandle formandens beretning. Regnskabet kan
ikke behandles, da vi dårlig nok har set det og det er ikke revideret.
MS: Jeg vil gerne fremlægge regnskabet. Sender det til revision umiddelbart efter
repræsentantskabsmødet. Vi kan evt tage en afstemning via mail, når det reviderede regnskab er udsendt.
GA: OK at regnskabet fremlægges og der stilles spørgsmål, så må vi afklare afstemningen.
JR konkluderede, at formandens beretning fremlægges, behandles og går til afstemning. Regnskabet fremlægges, behandles, hvorefter der findes løsning på
afstemningen.

ad pkt 2

:

Mandaternes prøvelse:
Der var mødt 27 stemmeberettigede. Oversigt over fordeling af de delegerede er
vedhæftet referatet som bilag 1. Udover de stemmeberettigede deltog 1 person.
Kvalificeret flertal:
Almindelig flertal:

ad pkt 3

:

18
14

Referat fra forrige repræsentantskabsmøde:
Ingen kommentarer.
Afstemning:

For: 27

Imod: 0

Undlod: 0

Referat godkendt.
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ad pkt 4

:

Formandens beretning:
LM læste den alt for sent udsendte beretning op. Den er vedhæftet referatet som
bilag 2.
LM uddybede i forhold til beretningen, at der er taget ca 90.000 kr fra vores budget til drift af KUF. Penge som vi kan få udført arbejde for. Et eksempel på opgaver, der kan udføres af KUF, er bestilling af rejse og indkvartering i forbindelse
med f eks EM/VM. Pointerede endvidere, at bestyrelsen ikke debatterer på facebook eller andre sociale medier.
GA roste initiativet med en udviklingskonsulent. Det har været savnet i mange år.
Forstår ikke holdningen om facebook. Det burde være et krav, at alle bestyrelsesmedlemmer er på facebook.
LM slog fast, at facebook og andre sociale medier aldrig bliver bestyrelsens talerør. Enkeltpersoner fra bestyrelsen kan naturligvis ytre sig som privatpersoner
men ikke som bestyrelsesmedlemmer.
GA: Vi havde en dårlig sag i Broager. Vi skal gøre alt for ikke at få en så skandaløs sag igen. Synes, sagen blev håndteret godt.
VH: Godt vi fik taget hul på det. Synes dog stadig, at bestyrelsen har berøringsangst. I stedet for at bruge en mindre formue på alkoholmetre, burde vi have en
grænse på 0 for alkohol.
Afstemning:

For: 27

Imod: 0

Undlod: 0

Beretning enstemmigt godkendt.
ad pkt 5

:

Regnskab:
Regnskab udsendt dagen før rep-mødet. Regnskabet har som følge af den sene
udarbejdelse ikke været ved revisor. MS gennemgik og kommenterede regnskabet. (Regnskabet udsendes som pdf-fil sammen med referat).
Underskud i 2013:
Egenkapitalen 31.12.2013:

150.443 kr
702.823 kr

Der er nogle få rettelser til regnskabet. Når de er rettet, sendes regnskabet til revisor. Revisor har endnu aldrig givet påtegning, forventer derfor også en blank
påtegning i år.
GA: Der er fremskrevet nogle omkostninger. Forstår ikke princippet med at fremskrive.
MS: Det er en politisk beslutning. Vi har aktiveret nogle omkostninger. Derfor
fremskriver vi dem.
MS: Det skal afgøres nu, om der skal ændres i de politiske beslutninger.
GA: Det kan vi ikke. Regnskabet er ikke en gang godkendt af bestyrelsen.
JR konkluderede efter kort diskussion, at der indkaldes til ekstraordinær repræsentantskabsmøde med det ene punkt på dagsordenen (regnskab). Mødet afholdes den 10.05 hos RMK i forbindelse med holdturneringen 11.05.
For afholdelse af ekstra ordinær repræsentantskabsmøde stemte :
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For: 26

Imod: 0

Undlod: 1

Forslaget vedtaget .
ad pkt 6

:

Appeludvalgets beretning:
Appeludvalget har ingen sager haft i 2013. Der er derfor ingen skriftlig beretning
fra Appeludvalget.
Afstemning:

For: 26

Imod: 0

Undlod: 1

Beretningen godkendt.
ad pkt 7

:

7 a – Beretning fra Turneringsudvalget:
Turneringsudvalgets skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen.
Den er vedhæftet referatet som bilag 3.
IJ: Årets spiller blev Vincent Huus. Vincent var helt suveræn i 2013 med 12 sejre i
træk.
LM blev stormester for 75. gang.
Afstemning:

For: 27

Imod: 0

Undlod: 0

Beretningen godkendt.
7 b – Beretning fra Dommer- & teknisk udvalg:
Dommer & teknisk udvalgs skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Den er vedhæftet referatet som bilag 4.
Afstemning:

For: 26

Imod: 1

Undlod: 0

Beretningen godkendt.
7 c – Beretning fra Eliteudvalg:
Der er ikke modtaget beretning fra eliteudvalget.
Der er ingen beretning for Herre/Damer
Beretning fra juniorlandstræneren vedhæftet referatet som bilag 5
VH gjorde opmærksom på, at antallet af juniorspillere til landsholdet falder. Opfordrede klubberne til at gøre en indsats.
Afstemning:

For: 26

Imod: 0

Undlod: 0

(1 havde forladt salen)

Beretningen godkendt.
7 d – Beretning fra seniorkoordinator:
Seniorkoordinatorens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen.
Den er vedhæftet referatet som bilag 6.
Afstemning:

For: 26

Imod: 0

Undlod: 0

(1 havde forladt salen)

Beretningen godkendt.
7 e – Beretning fra udviklingsudvalg:
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Udvalgets skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Den er
vedhæftet referatet som bilag 7.
Afstemning:

For: 27

Imod: 0

Undlod: 0

Beretningen godkendt.
ad pkt 8

:

Forslag nr. 1

Behandling af indkomne forslag:
Indsendt af: JMgU
Vedrører:

DMgU’s Turneringsbestemmelser § 17 1.afsnit.

Nuværende tekst:
Der opereres med følgende kategorier:
Minijuniorer:
Piger og drenge 0 - 15 år.
Juniorer
:
Piger og drenge 15 - 19 år.
Damer
:
Åben for alle damer.
Herrer
:
Åben for alle - dog ikke for spillere under 19 år, der stiller
op ved DM-enkelt
Seniorherrer:
Åben for herrer over 45 år.
Seniordamer:
Åben for damer over 45 år.
Veteran – herrer:
Åben for herrer over 58 år
Veteran – damer:
Åben for damer over 58 år
Ny tekst:
Der opereres med følgende kategorier:
Minijuniorer:
Piger og drenge 0 - 15 år.
Juniorer
:
Piger og drenge 15 - 19 år.
Damer
:
Åben for alle damer.
Herrer
:
Åben for alle - dog ikke for spillere under 19 år, der stiller
op ved DM-enkelt
Seniorherrer:
Åben for herrer over 45 år.
Seniordamer:
Åben for damer over 45 år.
Veteran – herrer:
Åben for herrer over 65 år
Veteran – damer:
Åben for damer over 65 år
Overgangsordning:
Spillere, der er fyldt 62 år den 01.01.2014, kan fortsat spille som veteran.
Begrundelse:
Andre sportsgrene, f.eks. bordtennis-sporten har kategorier for spillere over 80
år. Vi har interesse i, at fastholde de ældre. Det gøres bedst ved at lade veteranerne konkurrere med nogle, der fysisk er på niveau med dem selv og ikke med
yngre seniorer.
Sporten har en meget stor interesse i at tiltrække og fastholde ældre spillere uanset alder.
Ikrafttræden:
2014.
Vedtages forslaget skal tilsvarende rettelse foretages i § 19 og § 28.
----EK: Kan slet ikke se ideen i forslaget.
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JL synes, det er en rigtig god ide.
MR: Det vil give 2 næsten lige store seniorrækker.
JR: Ved seneste DM var der 6 seniorer og 17 veteraner. Med ændringen får vi 2
næsten lige store rækker og dermed mere at spille for.
TN frygter, at man jager nogle af de 58 – 65 årige væk, da seniorerne kommer direkte fra eliten.
JL: Forslaget er en tilpasning til det omliggende samfund. Ændringen skal gerne
være holdbar i mere en 2 år.
Afstemning:

For 25

Imod: 2

Undlod: 0

Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 2

Indsendt af: DMgU’s bestyrelse
Vedrører:

DMgU’s Straffebestemmelser § 6 i.

Nuværende tekst:
Beruset adfærd
Vurderer dommerpanelet, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for
medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd.
Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen,
har spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at spilleren har
en større alkoholpåvirkning end 0,8 promille, da bortvises spilleren. I modsat fald
kan spilleren fortsætte i arrangementet.
En spiller, der bortvises efter med henvisning til denne regel, modtager ingen
yderligere straf i form af efterfølgende karantæne eller andet.
Ny tekst:
Beruset adfærd
Vurderer en dommer, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for
medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd.
Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen,
har spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at spilleren har
en større alkoholpåvirkning end 0,8 promille, bortvises spilleren. I modsat fald
kan spilleren fortsætte i arrangementet.
En spiller, der bortvises efter med henvisning til denne regel, modtager ingen
yderligere straf i form af efterfølgende karantæne eller andet.
En spiller, der bortvises skal forlade klubben. Vedkommende må således ikke
opholde sig hverken på anlæg eller i klubhuset.
Begrundelse:
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Et dommerpanel har ikke mulighed for at mødes og diskuterede en episode under spillet, så længe vi anvender spillende dommere. Det vil altid være den
dommer, der oplever episoden, der bedst er i stand til at vurdere den.
Ikrafttræden:
2014.
----GA: 1 dommer i stedet for et enigt dommerpanel kan give justitsmord. Dommerne
kan ikke bortvise fra anlægget. Det kan kun klubben eller baneejer.
MR: Dommerkendelser kan altid skabe tvivl. Der laves også fejl i fodbold. Det er
et spørgsmål om tillid.
LM: Ingen tvivl – råderetten er hos klubben, men hvis vi beslutter noget her, bakker klubberne op. Vi lejer matriklen.
JP: Nej, DMgU lejer spilleanlægget.
GA: Det er jura, der styrer det her. Undersøg det ellers risikerer I en sag.
MS: Det har været forelagt DIF’s juridiske afdeling. De så ingen problemer. Forespørger dem igen.
MR: Vi afvikler DM. Vi skal sørge for, at det går fair til. Vi skal agere her og nu i
stedet for at tænke jura.
JL: Der bør være straf til den pågældende. Hvis promillen er under 0,8 kan vedkommende fortsætte.
LM: Det her er en dansk model, der tilgodeser dansk kutyme. Alternativ er det
WMF’s regler = 0 tolerance.
JP: Håber, de nye regler bliver sikret forstået af dommerne, så der ikke igen opstår tvivl om reglerne.
Afstemning:

For: 23

Imod: 2

Undlod: 2

Forslaget vedtaget.
Forslag nr. 3

Indsendt af: DMgU’s bestyrelse.
Vedrører:

DMgU’s påbud og forbud for turnerings- & stævnespillere § 33

Nuværende tekst:
Under en omgang er det enhver spiller strengt forbudt:
a)
at ryge
b)
at medføre alkohol
c)
at indtage alkohol eller dopingmidler.
Ovenstående gælder tillige officials, der befinder sig på anlægget.
Ny tekst:
Under en omgang er det enhver spiller strengt forbudt:
a)
at ryge – rygeforbuddet gælder også e-cigaretter
b)
at medbringe alkohol
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c)
at indtage alkohol eller dopingmidler.
Ovenstående gælder tillige officials, der befinder sig på anlægget.
Ikrafttræden: 2014
Vedrører:

DMgU’s Straffebestemmelser § 6c

Nuværende tekst:
At ryge, medbringe eller indtage alkohol under en omgang:
Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 4 ugers karantæne).
Ny tekst:
At ryge (gælder også e-cigaretter), medbringe eller indtage alkohol under
en omgang:
Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 4 ugers karantæne).
Ikrafttræden: 2014
----GA: Vi tillader mere i SMgU-arrangementer. Vi skal ikke skræmme nye spillere
væk med forbud. Vi har til SMgU’s holdturnering haft en dommer, der misforstod
sin rolle og forbød rygning under spil.
JN: Den nye konsulent skulle måske markedsføre minigolf med ”fri røg og bajere”
og forsøge at få DIF til at støtte konceptet. Gert du er for langt ude.
Afstemning:

For: 27

Imod: 0

Undlod: 0

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag nr. 4

Indsendt af: SMgU
SMgU fremstiller forslag om indførelse af frivillig dopingtest ved DMgU’s arrangementer.
DMgU’s repræsentantskab beslutter, at der fremover skal gennemføres min. 1
dopingtest indenfor en periode på 2 år i forbindelse med et DMgU arrangement.
DMgU betaler omkostningerne.
Begrundelse:
• Minigolf skal være en seriøs sport, idet det vil tiltrække flest mulige mennesker, især børn og unge, men det er vi ikke i dag.
• Kampen mod doping og for den sags skyld matchfixing er i realiteten to sider
af samme sag.
• Doping er snyd, og længere er den historie ikke. Og idrætsudøvere, der snyder og dermed ikke overholder sportens værdier og idealer, må findes og
straffes efter de gældende regler.
• WMF og EMF har begge indført dopingtests ved større arrangementer, hvilket
er positivt, idet man derved fra sporten sender et klart signal om, at man heller
ikke accepterer doping i vores sport.
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• Medierne indeholder hver dag nye historier om doping samt mulighederne for
at skaffe sig forbudte midler via Internettet, hvilket dog ikke er nyt, men desværre har eskaleret hen over årene.
• Udadtil kan vi rent PR-mæssigt udnytte det til noget positivt, at vi selv ønsker
at teste udøverne i vor sport
• Som nogle blandt mange er dopingtest indført af golf- og dartforbundet.
• Den nuværende løsning med stikprøvetest udført af ADD er mere eller mindre
risikofri.
Ønsket ikrafttrædelse: 2014

----GA: Doping er snyd. Vi skal gøre noget.
LM: EMF og WMF reducerer i tests og i krav til where-about, da vi ikke er en risikogruppe.
Afstemning:

For: 1

Imod: 25

Undlod: 0

(1 havde forladt mødet)

Forslaget forkastet.
Forslag nr. 5

Indsendt af: DMgU’s bestyrelse
Vedrører:

DM holdturneringen

Ændringsforslag fra DMgU’s bestyrelse til DM holdturnering
Forslaget er gældende fra dato hvis vedtaget.
Det, der i den eksisterende tekst er markeret med rød, er det, der ønskes ændret
eller bortfalder ved vedtagelse af ny tekst, der er markeret med blå.
§ 14 Med nuværende tekst.
Under spillet må kun spillere, skrivere samt officials, som er i funktion, være på
anlægget.
Officials skal bære følgende armbind:
Overdommer : Gul/Rød
Dommere
: Gul
Holdledere
: Blå (én fra hver forening)
Øvrige
: Grøn.
Navne på dommere og turneringsledelse skal offentliggøres ved opslag.
§ 14 Med ny tekst.
Under spillet må kun spillere, skrivere samt officials, som er i funktion, være på
anlægget.
Officials skal bære følgende armbind:
Overdommer : Gul/Rød
Dommere
: Gul
Holdledere
: Grøn (én fra hver forening)
Øvrige
: Blå.
Navne på dommere og turneringsledelse skal offentliggøres ved opslag.
Begrundelse:
Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 22. februar 2014

Side 9 af 32

Er sådan internationalt ved WM og EM og bør derfor også være det i Danmark.
----MR: En tilpasning af reglerne.
Afstemning:

For: 26

Imod: 0

Undlod: 0

(1 havde forladt mødet)

Forslaget enstemmigt vedtaget.
§ 19 Med nuværende tekst.
DM-holdturnering er en kombinationsturnering, hvor der spilles minimum 25 % og
maksimum 50% af afdelingerne på WMF type 1 (beton) og/eller WMF type 3 (filt).
Resterende afdelingerne spilles på WMF type 2 (eternit).
DM-holdturneringen spilles som divisionsturnering, hvor kategorierne fastsættes
af Turneringsudvalget på baggrund af tilmeldinger.
Følgende kategorier er tilladt.
Herrer (åben række)
DIF Mesterskab
Damer
Unionsmesterskab
Juniorer
Unionsmesterskab
Seniorer
Unionsmesterskab
Veteraner
Unionsmesterskab
Aldersgrænser for de enkelte kategorier følger WMF’s bestemmelser.
Den øverste række i hver kategori kaldes Elitedivisionen, derefter 1. division, 2.
division og så videre.
Det er tilladt at tilmelde hold med deltagere fra flere medlemsforeninger, hvis de
implicerede foreninger kan godkende dette. Rettigheden til holdtilmeldingen tilfalder den forening, der tilmelder holdet.
§ 19 Med ny tekst.
DM-holdturnering er en kombinationsturnering, hvor der spilles minimum 20 % og
maksimum 50 % af afdelingerne på WMF type 1 (beton) og/eller WMF type 3
(filt). Resterende afdelingerne spilles på WMF type 2 (eternit).
Det er tilladt at tilmelde hold med deltagere fra flere medlemsforeninger, hvis de
implicerede foreninger kan godkende dette. Rettigheden til holdtilmeldingen tilfalder den forening, der tilmelder holdet.
Begrundelse:
Elitedivisionen kommer på 5 afdelinger og en afdeling vil derfor være 20 %.
----Efter kort diskussion var der enighed om, at bibeholde kategorierne. Der er ingen
grund til at slette dem, da det er tilladt at afvikle i nævnte kategorier men ikke et
krav. Muligheden skal være der, hvis muligheden byder sig. Mulighed for 2 divisioner under elitedivisionen foreligger.
§ 19 Ny tekst ser herefter sådan ud:
DM-holdturnering er en kombinationsturnering, hvor der spilles minimum 20 % og
maksimum 50 % af afdelingerne på WMF type 1 (beton) og/eller WMF type 3
(filt). Resterende afdelingerne spilles på WMF type 2 (eternit).
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DM-holdturneringen spilles som divisionsturnering, hvor kategorierne fastsættes
af Turneringsudvalget på baggrund af tilmeldinger.
Følgende kategorier er tilladt:
Herrer (åben række)
DIF Mesterskab
Damer
Unionsmesterskab
Juniorer
Unionsmesterskab
Seniorer
Unionsmesterskab
Veteraner
Unionsmesterskab
Aldersgrænser for de enkelte kategorier følger WMF’s bestemmelser.
Den øverste række i hver kategori kaldes Elitedivisionen, derefter 1. division, 2.
division og så videre.
Det er tilladt at tilmelde hold med deltagere fra flere medlemsforeninger, hvis de
implicerede foreninger kan godkende dette. Rettigheden til holdtilmeldingen tilfalder den forening, der tilmelder holdet.
Afstemning:

For: 26

Imod: 0

Undlod: 0

(1 havde forladt mødet)

Forslaget enstemmigt vedtaget.
§ 20 Med nuværende tekst.
I Elitedivisionen er der 4 spillere på hvert hold, I alle øvrige divisioner er der 3
spillere på hvert hold.
Alle divisioner består af 6 hold eller færre efter antal tilmeldinger. Der må max
være 2 hold fra samme forening i hver division. I laveste division er der fri tilmelding af hold fra samme forening.
I alle divisioner rykker det lavest placerede hold ned og det højeste placerede
hold rykker op. Kan et hold ikke rykke op pga. max.-reglen, rykker det næstfølgende hold op.
Turneringsudvalget bemyndiges til at afvige reglen om højst 6 hold i laveste division med henvisning til afviklingsmæssige årsager. Bemyndigelsen gælder tillige
udarbejdelsen af specielt designede turneringsformer for laveste division.
§ 20 Med ny tekst.
I Elitedivisionen er der 5 spillere på hvert hold, hvor de 4 bedste resultater i hver
omgang tæller til holdets score i hver omgang. Dette betyder at en klub, hvis
denne ønsker det, godt kan vælge at stille til start med kun 4 spillere.
I alle øvrige divisioner er der 4 spillere på hvert hold, hvor de 3 bedste resultater i
hver omgang tæller til holdets score i hver omgang. Dette betyder, at en klub hvis
denne ønsker det, godt kan vælge at stille til start med kun 3 spillere.
Elitedivisionen består af 6 hold.
Ingen klub kan have mere end et hold i Elitedivisionen.
1. Division er med fri tilmelding. Hvis der bliver tilmeldt mere end 11 hold i 1. division vil der blive oprettet en 2. division osv.
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I alle divisioner rykker det lavest placerede hold ned og det højeste placerede
hold rykker op. Kan et hold ikke rykke op pga. max.-reglen, rykker det næstfølgende hold op.
Begrundelse:
Som aftalt på organisationsmøde og klubmøde til tredjebehandling og valg.
----MR: TU har ændringsforslag til § 20 således, at elitedivisionen består af 5 hold i
2014. Det betyder, at der ved afslutningen af turneringen 2014 ikke sker nedrykning fra elitedivisionen.
MS: Jeg er modstander af forslaget. Hvorfor op til 11 hold i 1. division. Hvorfor ikke 6 hold i 1. division. Overskydende hold i 2. division. Hvad gør vi med oprykning til elitedivisionen. Vi skal undgå tvangsoprykning.
JL: Der skal være mulighed for at sige nej til oprykning.
JR: Forstår på MR, at vi indpasser de foreslåede ændringer i forslaget.
§ 20 Ny tekst ser herefter sådan ud:
I Elitedivisionen er der 5 spillere på hvert hold, hvor de 4 bedste resultater i hver
omgang tæller til holdets score i hver omgang. Dette betyder, at en klub, hvis
denne ønsker det, godt kan vælge at stille til start med kun 4 spillere.
I alle øvrige divisioner er der 4 spillere på hvert hold, hvor de 3 bedste resultater i
hver omgang tæller til holdets score i hver omgang. Dette betyder, at en klub,
hvis denne ønsker det, godt kan vælge at stille til start med kun 3 spillere.
Elitedivisionen består af 6 hold. I 2014 består elitedivisionen dog hun af 5 hold.
Det betyder, at der ved afslutningen af turneringen 2014 ikke sker nedrykning fra
elitedivisionen.
Ingen klub kan have mere end et hold i Elitedivisionen.
1. Division er med fri tilmelding. Hvis der bliver tilmeldt mere end 8 hold i 1. division vil der blive oprettet en 2. division osv.
I alle divisioner rykker det lavest placerede hold ned og det højeste placerede
hold rykker op. Kan et hold ikke rykke op pga. max.-reglen, rykker det næstfølgende hold op.
----JL: Det skal være muligt at sige nej til oprykning til elitedivisionen. Vi har ingen interesse i at tvinge nogen.
Afstemning:

For: 24

Imod: 1

Undlod: 1

(1 havde forladt mødet)

Forslaget vedtaget.
§ 22 Med nuværende tekst.
Alle hold i en division møder hinanden 1 gang i hver holdrunde, hvor der spilles
om point på det samlede holdresultat for omgangen. Det hold, der vinder runden,
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får 2 point. Hvis holdene spiller lige, får de 1 point hver. En tabt kamp giver 0 point.
Turneringen afvikles over 4 weekender.
Hvis 2 eller flere hold ved afslutningen af turneringen har lige mange point, afgøres turneringen først på baggrund af holdenes totale slag, dernæst holdenes indbyrdes kampe. Skulle disse også være lige, afgøres placeringerne ved alm. omspil.
Stiller et hold ikke fuldtalligt op til start eller bliver holdet reduceret med en eller
flere spillere i løbet af en runde/afdeling, træder nedenstående regler i kraft:
Såfremt det manglende spillerfremmøde skyldes obstruktiv og/eller anden
usportslig adfærd fra en eller flere spillere på et hold, vil holdet blive diskvalificeret vil derefter efterfølgende år skulle starte i nederste division eller kvalifikationsrække.
Såfremt spillermanglen skyldes absolut hændeligt forhold og såfremt de spillere
på holdet, der ikke er ramt direkte heraf, møder frem og spiller, bevarer holdet sine rettigheder herunder retten til at vinde medaljer, rykke op m.v.
Der noteres 7 slag på de baner, som et ikke-fuldtalligt hold skulle have spillet og
som ikke bliver afsluttet af en spiller på holdet.
Er et hold ikke fuldtalligt under en hel holdafdeling, noteres der et runderesultat
på 25 slag til de spillere der ikke får spillet som følge heraf.
Er et hold kun fuldtalligt i dele af en holdafdeling, noteres der et runderesultat på
X slag til de spillere der ikke får spillet som følge heraf.
X er det gennemsnitlige (afrundede) antal slag for de øvrige spillere i den pågældende division i den pågældende runde dog eksklusiv de runder, hvor der noteres 7 på en eller flere baner som følge af fuldtallig hold.
Bliver et hold ufuldtalligt i løbet af en runde (eller ved forsinkelse), skal den/e
overskydende spiller(e) fra det fuldtallige hold færdiggøre/spille sin runde sammen med en af kampens øvrige tavler.
Et fuldtalligt hold bestemmer selv, hvilke spillere de vil stille med til start, når de
møder et hold, der ikke er fuldtalligt.
§ 22 Med ny tekst.
Alle hold i en division møder alle hold i hver omgang, hvor der spilles om kamppoint på det samlede holdresultat for omgangen (elitedivisionen 4 bedste spillerresultater pr. hold pr. omgang og 1. division 3 bedste spillerresultater pr. hold pr.
omgang).
I elitedivisionen tildeles det hold, der spiller den bedste omgang 5 kamppoint, det
næstbedste hold tildeles 4 kamppoint og så fremdeles. Hvis 2 eller flere hold spiller omgangen med samme antal slag, tildeles disse det øverst mulige antal
kamppoint og de næste kamppoint bortfalder.
I 1. division bruges den samme pointfordeling, dog sådan at hvis der eksempelvis
er 9 hold i divisionen, får det hold, der spiller den bedste runde 8 kamppoint, og
det næstbedste 7 kamppoint osv.
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Når en afdeling er færdigspillet tildeles det hold i elitedivisionen, der har spillet
bedst samlet 5 match point, det næstbedste får 4 osv. Hvis flere hold har spillet
samme samlede resultat gælder de samme regler for pointfordeling som ved
kamppoint.
Samme regler som i elitedivisionen er gældende for 1. division dog med pointtal i
forhold til det antal hold, der er i divisionen.
Kamppoint og match point lægges sammen og tæller til det samlede pointantal
for det enkelte hold.
Hvis 2 eller flere hold ved afslutningen af turneringen har lige mange point, afgøres turneringen først på baggrund af holdenes totale slag. Skulle disse også være
lige, afgøres placeringerne ved alm. omspil.
Elitedivisionen afvikles over 5 spilledage (afdelinger).
1. division afvikles over 4 spilledage (afdelinger).
Alle afdelinger spilles over 5 runder med start kl. 9:30. Hvis runder grundet dårligt
vejr eller lignede ikke er påbegyndt kl. 15:30 bortfalder disse. Der skal dog minimum 2 runder færdigspillet til for at en afdeling tæller med. Der kan dispenseres
for tid hvis dette skønnes.
Stiller et hold ikke fuldtalligt (fuldtalligt = e-div. 4 og 1. div. 3) op til start eller bliver
holdet reduceret med en eller flere spillere i løbet af en runde/afdeling, træder
nedenstående regler i kraft:
Såfremt det manglende spillerfremmøde skyldes obstruktiv og/eller anden
usportslig adfærd fra en eller flere spillere på et hold, vil holdet blive diskvalificeret. Vil derefter efterfølgende år skulle starte i nederste division eller kvalifikationsrække.
Såfremt spillermanglen skyldes absolut hændeligt forhold og såfremt de spillere
på holdet, der ikke er ramt direkte heraf, møder frem og spiller, bevarer holdet sine rettigheder herunder retten til at vinde medaljer, rykke op m.v.
Der noteres 7 slag på de baner, som et ikke-fuldtalligt hold skulle have spillet og
som ikke bliver afsluttet af en spiller på holdet.
----JL: Forberedelsen op til sidste afdeling bliver uhensigtsmæssig og træningen
uoverskuelig. Vent til 2015 med 5 afdelinger.
MS: Hvorfor kamp- & matchpoint?
LM: Det er fornuftigt at prøve, om 2 afdelinger i en weekend kan holde.
JL: Er modstander af matchpoint. Spilles der eksempelvis kun 2 runder, får
matchpoint for stor betydning. Væk med matchpointene.
JR: Konklusionen er, at matchpoint slettes og at TU kan dispensere fra sluttid.
§ 22 Ny tekst ser herefter sådan ud:
Alle hold i en division møder alle hold i hver omgang, hvor der spilles om kamppoint på det samlede holdresultat for omgangen (elitedivisionen 4 bedste spillerDansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 22. februar 2014
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resultater pr. hold pr. omgang og 1. division 3 bedste spillerresultater pr. hold pr.
omgang).
I elitedivisionen tildeles det hold, der spiller, den bedste omgang, 5 kamppoint,
det næstbedste hold tildeles 4 kamppoint og så fremdeles. Hvis 2 eller flere hold
spiller omgangen med samme antal slag, tildeles disse det øverst mulige antal
kamppoint og de næste kamppoint bortfalder.
I 1. division bruges den samme pointfordeling, dog sådan at hvis der eksempelvis
er 9 hold i divisionen, får det hold, der spiller den bedste, runde 8 kamppoint, og
det næstbedste 7 kamppoint osv.
Hvis 2 eller flere hold ved afslutningen af turneringen har lige mange point, afgøres turneringen først på baggrund af holdenes totale slag. Skulle disse også være
lige, afgøres placeringerne ved alm. omspil.
Elitedivisionen afvikles over 5 spilledage (afdelinger).
1. division afvikles over 4 spilledage (afdelinger).
Alle afdelinger spilles over 5 runder med start kl. 9:30. Hvis runder grundet dårligt
vejr eller lignede ikke er påbegyndt kl. 15:30, bortfalder disse. Der skal dog minimum 2 runder færdigspillet til, for at en afdeling tæller med. Turneringsudvalget
kan dispensere fra sluttid
Stiller et hold ikke fuldtalligt (fuldtalligt = e-div. 4 og 1. div. 3) op til start eller bliver
holdet reduceret med en eller flere spillere i løbet af en runde/afdeling, træder
nedenstående regler i kraft:
Såfremt det manglende spillerfremmøde skyldes obstruktiv og/eller anden
usportslig adfærd fra en eller flere spillere på et hold, vil holdet blive diskvalificeret og vil derefter efterfølgende år skulle starte i nederste division eller kvalifikationsrække.
Såfremt spillermanglen skyldes absolut hændeligt forhold og såfremt de spillere
på holdet, der ikke er ramt direkte heraf, møder frem og spiller, bevarer holdet sine rettigheder herunder retten til at vinde medaljer, rykke op m.v.
Der noteres 7 slag på de baner, som et ikke-fuldtalligt hold skulle have spillet og
som ikke bliver afsluttet af en spiller på holdet.
Afstemning:
For: 25
havde forladt salen).

Imod: 0

Undlod: 0

(1 havde forladt mødet + 1

Forslaget enstemmigt vedtaget.
§ 24 Med nuværende tekst.
Der uddeles medaljer til nr. 1, 2 og 3 i Elitedivisionen i hver kategori. Endvidere
modtager de danske mestre en vandrepokal, som kan erhverves til ejendom ved
at vinde DM for hold 3 gange i træk eller 5 gange i alt. I de øvrige divisioner får
det vindende hold medaljer.
§ 24 Med ny tekst.
Der uddeles medaljer til nr. 1, 2 og 3 i alle divisioner. Endvidere modtager de
danske mestre en vandrepokal, som kan erhverves til ejendom ved at vinde DM
for hold 3 gange i træk eller 5 gange i alt. I de øvrige divisioner får det vindende
hold medaljer.
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Begrundelse:
Har været praksis i mange år.
Afstemning:

For: 25

Imod: 0

Undlod: 0

(2 havde forladt mødet).

Forslaget enstemmigt vedtaget.
§ 26 Med nuværende tekst.
Ingen region (Jylland, Fyn og Sjælland) kan være hjemsted for mere end 50% af
turneringen, medmindre der forligger særlige omstændigheder. I sådanne tilfælde
er bestyrelsen bemyndiget til at yde tilskud til rejseomkostninger efter skøn.
Mindst en af turneringerne skal afvikles i hver region.
Dette betinger, at det er muligt at indgå en standard lejekontrakt med det pågældende spillesteds ejere/rådigshavere.
§ 26 Med ny tekst.
Mindst en afdeling af holdturneringen skal afvikles i hver region (Jylland, Fyn og
Sjælland).
Dette betinger, at det er muligt at indgå en standard lejekontrakt med det pågældende spillesteds ejere/rådigshavere.
Begrundelse:
Med 5 afdelinger i holdturneringen kan det være svært at overholde denne bestemmelse når der samtidigt skal spilles på forskellige banetyper.
----MS: Ser ikke behov for ændringer.
LM: Der er nuanceforskel.
Afstemning:

For: 25

Imod: 0

Undlod: 0

(2 havde forladt mødet).

Forslaget enstemmigt vedtaget.
§ 27 Med nuværende tekst.
I forbindelse med DM-individuelt eternit (DM-e) og DM-individuelt stor bane (DMs) – jfr. § 27 – afvikles 4-mands holdturnering. Alle spillerne på et hold skal repræsentere samme forening. Der kan ikke suppleres med spillere fra andre foreninger.
Turneringen afvikles over de 5 indledende runder som slagspilsturnering. Der betales ikke gebyr for anmeldelse af hold.
§ 27 Med ny tekst.
I forbindelse med DM-individuelt eternit (DM-e) og DM-individuelt stor bane (DMs) – jfr. § 28 – afvikles 3-mands holdturnering. Alle spillerne på et hold skal repræsentere samme forening. Der kan ikke suppleres med spillere fra andre foreninger.
Turneringen afvikles over de 5 indledende runder som slagspilsturnering. Der betales ikke gebyr for anmeldelse af hold.
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Begrundelse:
Det vil være muligt at stille en del flere hold til Mesterskaberne.
----MS: Glimrende tænkt. Ændring kan betyde mindre tilskud.
JL: Vi skal væk fra mixhold uanset tilskud eller ej. Kun klubhold kan deltage.
Afstemning:

For: 25

Imod: 0

Undlod: 0

(2 havde forladt mødet).

Forslaget enstemmigt vedtaget.
Ad pkt 9

:

Politikkatalog:
Ingen ændringer i politikkataloget – går til næste punkt.

ad pkt 10

:

Valg til bestyrelsen:
På valg er formand, sekretær og bestyrelsesmedlem i henhold til lovene.
Formand: LM er villig til genvalg.
Leif Meitilberg valgt.
Sekretær: Kasserer: Inger Neye (IN) er villig til genvalg.
Inger Neye valgt.
Bestyrelsesmedlem: KN er villig til genvalg.
Kim Nyby valgt.
Derudover består bestyrelsen af Karsten Jørgensen, der er DMgU’s næstformand og Michael Sølling, der er DMgU’s kasserer.

ad pkt 11

:

Valg til Appeludvalget:
Jan Lyø er på valg. JL er villig til genvalg.
Jan Lyø valgt.
Derudover består udvalget af:
Henrik Mikkelsen (på valg 2015)
Jan Nielsen (på valg 2016)
Derudover var der valg af 2 suppleanter. Der var genvalg til:
1. suppleant: Arne Prip Hansen
2. suppleant: Jacob Petersen

ad pkt 12

:

Valg af revisionsfirma:
Bestyrelsen foreslår Kovsted & Skovgård.
Kovsted og Skovgård valgt.

ad pkt 13

:

Valg til øvrige udvalg:
Turneringsudvalget:
På valg er Morten Rasmussen, der er villig til genvalg og Mark Christiansen, der
ikke modtager genvalg.
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Morten Rasmussen valgt.
Derudover består udvalget af Bjarne Hansen og Ib Jørgensen.
Det lykkedes ikke at finde en kandidat i stedet for MC. Udvalget består derfor indtil videre kun af de 3 ovenstående medlemmer.
Dommer- & teknisk udvalg:
På valg er Morten Rasmussen, der er villig til genvalg.
Morten Rasmussen valgt.
Derudover består udvalget af Karsten Jørgensen.
ad pkt 14

:

Fastsættelse af kontingent, spillelicens og betalinger:
Foreningskontingent:

0 kr

Spillerlicens:

0 kr

Startpenge:
DM-holdturneringen – over 4 afdelinger:
5-mandshold:
4-mandshold:

1500 kr
1000 kr

DM-holdturneringen – over 1 afdeling:
4-mandshold:

0 kr

Danske Mesterskaber:
Herrer A:
Mix (pr. par): (1)
Øvrige:
Juniorer:
(1) Den klub, som herrespilleren repræsenterer, skal tilmelde parret.

250 kr
0 kr
175 kr
100 kr

DM - WMF type 4:
Er pt. holdt udenfor standardregler for betaling, da dette er et udviklingsområde
se Turneringsbestemmelserne § 28 appendix A.

Deltagerbetaling
(for turneringer/stævner der optages på snit/raceliste)
Pr. deltager

25 kr

Afgifter
Manglende klubtøj
Manglende indsendelse til DMgU jævnfør love og vedtægter

100 kr
100 kr

----MS: Holdturneringen bliver dyrere.
TN: Pas på, at det ikke bliver for dyrt.
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MS: Prisen er uændret pr deltager i eliten og 16 kr billigere pr deltager i øvrige divisioner.
Afstemning:

For: 22

Imod: 0

Undlod: 1

(4 havde forladt mødet)

Forslaget vedtaget.
Ad pkt 15

:

Behandling af budget:
Budget 2014 var ikke udsendt sammen med indkaldelsen. MS foreviste budget
2014. Det er samme model som tidligere år. Det er vedhæftet referatet som bilag
8
MS: Det, at vi er under 2.000 medlemmer, koster os 89.000 kr i tilskud fra DIF.

ad pkt 16

:

Eventuelt:
LM fortalte, at Anders Grønnegård var blevet ansat som udviklingskonsulent. Han
kobles på anden udviklingskonsulent i DIF for at lære Han starter den 01.04.
AG: Jeg vil besøge alle klubber hvert år og gerne flere gange i løbet af året. Går
ind for synlighed og vil sikre løbende information. Glæder sig til arbejdet.
IJ: Spillestederne til DMgU arrangement i 2014 bliver:
Elitedivisionen:
1. afdeling:
Gladsaxe
2. afdeling:
Roslev – filt
3. afdeling:
Broager
4. afdeling:
Gelsted
5. afdeling:
OMC – beton
1. division:
1. afdeling:
2. afdeling:
3. afdeling:
4. afdeling:

Randers
Lolland
OMC – beton
OMC – eternit

DM-e:

Nordborg

DM-s:

MPTO

DM-MOS:

Spillested endnu ikke fastsat (afvikles 14.09.14).

LM oplyste, at NM i 2015 afvikles i Danmark. Forespurgte MPTO, om de kunne
hjælpe.
JL undersøger.
JR takkede for god ro og orden.
-----
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Bilag 1.
Dagsorden punkt 2 : Mandaternes prøvelse

Delegerede DMgU, Repræsentantskabsmøde 22/2 2014
Nedenstående følger liste over det maksimale antal af delegerede til det kommende
repræsentantskabsmøde den 22/2 2014 i Fredericia.
Klub

Medlemmer

Stemmer

73
8
50
45
30
187
186
75
11
0
47
158
34
55
188
42
79
54
5
387
121
3
0

2
1
2
2
2
4
4
2
1
1
2
4
2
2
4
2
3
2
1
4
3
1
1

2
0
1
1
2
3
3
0
1
0
0
0
0
2
0
0
2
1
1
0
2
0
0

0
-1
-1
-1
0
-1
-1
-2
0
-1
-2
-4
-2
0
-4
-2
-1
-2
0
-4
-1
-1
-1

52

20

32

Lokalunioner:
FMgU
SMgU
JMgU

1
1
1

0
1
1

0
0
0

Bestyrelsen

5

4

-1

60

27

33

Odense Minigolf Club
Nyborg Banegolf Klub
Gladsaxe Minigolf Klub
Randers Minigolf Klub
Minigolf Clubben Gelsted
Nord-Als Minigolf Klub
Minigolfklubben Putter Team Odense
Broager Minigolf Klub
SIF-Minigolf
Herning Minigolf Klub af 1997
Grindsted KFUM Sportsminigolf-Klub
Aalborg Minigolf Klub
Brøndby Strand Minigolf Klub
Roslev Idrætsklub, Minigolf
Sportsklubben Sommerbyen Ejby
Foreningen af aktive ældre (Vissenbjerg)
Lolland Minigolf Klub - Sukkertoppen
Minigolfklubben Høng Fun Park
Fjordager Idrætsforening
Sæby Svømmeforenings Minigolf
Minigolf Klub Hasmark
Bagsværd Minigolf Klub
Arrild Idrætsforening

I alt stemmeberettigede

Tilstedeværende

27
Kvalificeret flertal
(2/3)

18

Almindeligt flertal

14
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Bilag 2.
Dagsorden punkt 4 - Formandens beretning:
Formandens beretning 2014
2013 vil af nogen nok blive betegnet som et ”transport år”. Jeg vil gerne medgive, at det ikke var de
store initiativers år, men vi kom dog stadigvæk fremad.
DIF
En ting er dog sikkert og det er, at vi må erkende, at DIF er en størrelse, som vi både har og vil
komme til at bruge megen tid på. DIF er en så væsentlig faktor for vores sport, at vi på ingen måder kan tillade os at miste fokus på, hvad der sker i denne del af sportens verden. Vi er kommet så
langt nu, at vi anses for at være en integreret del af det store fællesskab. Det var vi bestemt ikke
for 3 år siden. Vi anses også for at være en part, som det betaler sig at høre på, da vi altid kommer
forberedt og stiller os kritisk men konstruktivt til de forskellige problemstillinger.
Årets største udfordring har været det nye fællessekretariat (KUF), som er trådt i kraft pr. 1/1-2014.
Her har Michael Sølling været med i den arbejdsgruppe, der har arbejdet med at opstille de rammer, som KUF kommer til at kunne tilbyde. Michael er endog gået så langt, at han er blevet en del
af den nye bestyrelse for KUF. Vi har afholdt det første møde med Helge Mogensen, som er daglig
leder af KUF og er der kommet frem til en række opgaver, som vi tror på, at KUF vil kunne hjælpe
os med at få udført. Vores store håb her er, at det vil kunne tage nogle af arbejdsbyrderne fra udvalg, tillidspersoner og bestyrelsen.
I øjeblikket har vi ikke kendskab til planer om nye større ændringer i DIF og håber derfor på et lidt
roligere år end de foregående. Vi vil meget gerne bruge lidt mere energi på udvikling af minigolfen.
WMF/EMF
På samme måde som i DIF er vi en part, som der lyttes til, da vi kommer forberedt til møderne og
altid stiller os kritisk og kreativt til problemstillingerne. En enkelt tillidspost er det blevet til, da undertegnede er blevet valgt til formand for ”Legal committee”, WMF’s appeludvalg. Internt i DMgU
har vi stadigvæk enkelte udfordringer med at få struktur på levering af data til WMF, men det er
blevet meget bedre end de tidligere år.
Bestyrelsen
Året har været præget af flere af bestyrelses medlemmer, der har været ganske presset i deres liv
udenfor minigolfen. Det har selvfølgelig resulteret i mindre overskud til minigolfen, men jeg mener,
at ud fra de givne omstændigheder har alle ydet det, der med rette kunne forventes.
Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på dette og jeg ved, at der er flere initiativer i gang hos
de enkelte, som vil frigive ressourcer til arbejdet med minigolfen. Jeg håber derfor, at I vil støtte de
nuværende medlemmer, der alle genopstiller ved valget til bestyrelsen.
Klubber
Igen i 2013 har vi haft tilgang af nye foreninger. 2 nye blev det til og et stort velkommen skal lyde til
Minigolf Klub Hasmark og Bagsværd Minigolf Klub. Optagelsen af de 2 nye foreninger har vist, at vi
har lidt problemer med håndteringen af nye foreninger. Vi skal derfor have udviklet nogle faste procedurer for. hvad der skal ske i forbindelse med optagelserne, så der ikke glemmes opgaver undervejs.
Sportsligt
Vores juniorer og herrer deltog ved EM/VM, uden at nogen af dem gjorde sig synderligt bemærkede. Vores seniorer var også af sted og her udmærkede Erling Jensen sig med en plads i kvartfinalen og en 5.-8. plads ved Europamesterskaberne – flot spillet.
Én person har gjorde sig helt vildt bemærket her hjemme i sæsonen 2013. Vincent Huus havde en
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helt ubegribelig god sæson. Ubesejret helt frem til OMC’s stævne og han deltog altså i alting. Jeg
bøjer mig i støvet og har den allerstørste respekt for Vincents resultater – flot spillet.
Fremtiden
Vi arbejder målrettet på at få en fuldtids udviklingskonsulent med særligt tilskud fra DIF.
Hvis dette lykkes, vil det åbne for nye muligheder omkring klubprojekter og endnu mere målrettet
arbejde på skabelse at nye foreninger. Her har KUF en stor betydning, da en af betingelserne er,
at der findes en faglig leder for konsulenten. Helge Mogensen kan indtage denne rolle. Ligeledes
vil KUF få stor indflydelse på konsulentens virke, da der er flere udviklingskonsulenter fra de andre
specialforbund tilknyttet til KUF. Så der vil være rig mulighed for at lave erfaringsudveksling med
de andre.
Et af fokusområderne for udviklingskonsulenten vil være en grundig analyse omkring mulighederne
ved projektet ”gammel bane, ny klub”. Her vil der skulle udarbejdes en analyse omkring flerstrengede foreningers evne/vilje til at kunne etablere minigolf som en ny idrætsgren i deres foreninger.
Hvis det falder positivt ud, er det planen at løfte projektet op til et fælles projekt med DIF. Dette vil
betyde en tilførsel af midler, der vil kunne hjælpe med at udbrede projektet hurtigere, end vi kan
med de midler, vi i dag har til rådighed.
Det bliver utroligt spændende at følge dette arbejde og de resultater, der vil komme ud af det.
Herre/dame landstræner
Desværre står vi i en situation, hvor vi er uden landstræner for herre/damer. Vi håber derfor, at alle
vores foreninger vil se sig om iblandt deres medlemmer for på den måde at finde nye emner til posten. Der vil være rig mulighed for at få indflydelse på fremtidens landshold og satsninger, da der
forestår en restrukturering af herreholdet primært på grund af spillere, der har trukket sig tilbage.
Skulle I have emner, så står min telefon og mail altid åben - også hvis man bare er lidt nysgerrig.
Vores kommende holdturnering bliver nok det, der kommer til at præge den kommende sæson
mest for de aktive turneringsspillere. Uanset om det bliver den foreslåede turneringsform eller den
gammelkendte, så har skæbnen spillet nogle kort, som vil få stor betydning for turneringen. Men
jeg mener, at vi alle skylder både os selv men også spillet at give turneringen en chance. Det bedste, vi her kan gøre, er, at deltage og gøre vores bedste for den forening, vi nu repræsenterer.
Bangolf Arena er netop udkommet i en ny version og Dansk er nu et af de sprog, der er indbygget i
programmet. Her skal der lyde en tak til Bjarne Hansen og Vincent Huus, der begge har leveret
hver deres del af oversættelsen. Det sidste skud på stammen i forbindelse med Bangolf Arena er
Bangolf Arena Mobile Scorecard (BAMS). BAMS vil blive forsøgt indført i holdturneringen og der vil
derfor være noget for os alle at lære. BAMS benytter mobiltelefoner til resultatformidling, så spillerne selv lægger resultatet ind så snart den enkelte bane er spillet. Dette burde give en helt ny måde
at følge spillet på, både for de aktive deltagere men også for dem, der følger med via internettet. I
skrevet stund er telefonerne indkøbt og på vej med pakkepost. Herefter forestår en del tests, før
systemet endeligt kan sættes i drift, så Turneringsudvalget får et travlt forår.
Til sidst vil jeg gerne rette et ønske til alle vores aktive medlemmer, både i turneringerne men også
ude i klubberne. Jeg håber virkeligt, at I alle vil hjælpe sporten til at få endnu flere aktive spillere.
Dette gøres bedst ved, at I - de aktive - tager de nye og nysgerrige med ud og spille. Om det er
hos jer selv, i naboklubben, til 2 dagsstævner med overnatning eller et smut til en minigolf bane,
som I har hørt skulle være flot eller sjov at spille. Kun ved at skabe aktivitet og engagement bliver
vi flere – så husk det nu, tag de nye med, det er ikke farligt ☺
Godt spil til jer alle i 2014
Leif Meitilberg
Formand, Dansk Minigolf Union
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Bilag 3.
Dagsorden punkt 7:

Udvalgenes beretning –
7a: Turneringsudvalget

Årsberetning fra turneringsudvalget:
På generalforsamlingen 2013 blev der valgt nyt turneringsudvalg med lidt udskiftning i forhold til
det tidligere år. Under hensyntagen til arbejdsfordelingen samt det skriftlige arbejde, blev det efterfølgende besluttet, at udvalget skulle have en formand. Turneringsudvalget fik følgende sammensætning:
Ib Jørgensen – formand, Morten Rasmussen, Bjarne Hansen og Mark Christiansen
.
DM Hold:
Holdturneringen blev afviklet i god ro og orden, dog med lidt skønhedspletter undervejs.
De arrangerende klubber havde gjort et godt stykke arbejde og stillede beredvilligt op med et passende antal hjælpere. Der skal fra turneringsudvalget lyde en stor tak til de arrangerende klubber.
De 2 første samt den sidste afdeling blev afviklet for samtlige divisioner samlet på eternit. 3. afdeling, der blev spillet på store baner blev for 2.divisions vedkommende afviklet på beton hos OMC,
mens de øvrige divisioner blev afviklet hos PTO på filt. Som bekendt vandt PTO 1 elitedivisionen
mens OMC 1 vandt 1. division med ret til oprykning til elitedivisionen.
DME:
Årets DME blev afviklet hos BMK, der atter havde stillet et godt arrangement på benene. Der blev
vist godt spil over hele linjen. Vincent Huus blev en overlegen vinder med 172 salg, mens nummer
2 brugte 182 slag. Et stort tillykke til Vincent.
DMS:
Årets DMS blev afviklet på filt hos RIK, der også havde stillet et godt arrangement på benene og
atter i år med den berømte biksemad i hallen. Der måtte omspil til i seniorrækken, inden den danske mester blev fundet. Omspillet blev vundet af Jan Lyø med Leif Meitilberg på 2. pladsen. Begge
opnåede 258 slag, mens Erling Jensen var meget tæt på med 259 slag. Tillykke til Jan med den
endelige sejr.
DM MOS:
Som det var tilfældet i 2012 blev årets DM MOS afviklet i Kerteminde med 24 spillere, hvoraf de 6
var lokale spillere. Der blev gået til stålet, idet alle var indstillet på en ny vinder i forhold til de 2 tidligere år. Men som alle ved, blev det "hjemmebanespilleren" Michael Sølling, der atter løb med sejren. Tillykke alligevel til Michael.
Andet:
Det samlede TU håber alle har været tilfredse med vores opdateringer af de forskellige lister, idet
vi har forsøgt at være hurtigt ude.
Atter i 2013 var det vanskeligt at få klubberne til at overholde de fastsatte tidsfrister omkring tilmeldinger samt holdopstillinger. Det skal dog bemærkes, at det var væsentligt bedre i forhold til år
2012.
TU vil gerne takke samtlige klubber på et godt samarbejde og håber dette kan fortsætte i det
kommende år, ligesom der endnu en gang skal lyde et stort tak til samtlige klubber, der har arrangeret de forskellige afdelinger.
Med venlig hilsen
På vegne af TU
Ib
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Bilag 4.

Dagsorden punkt 7:

Udvalgenes beretning –
7b: Dommer- & Teknisk udvalg

Årsberetning 2013 fra Dommer og Teknisk Udvalg.
Årets første opgave for det nyvalgte Dommer og Tekniske Udvalg var at finde dommere til holdturneringen. En opgave der skulle vise sig at være væsentlig sværere, end vi havde forventet.
Til de 4 afdelinger i holdturnering stillede 4 hhv 6, 4 og dommere sig til rådighed. Til DM-e var 5 og
til DM-s var 3 dommere til rådighed.
Dommer- og teknisk udvalgs ambition om at have 4 dommere til hver af de 6 ovennævnte arrangementer, kunne vi kun leve op til ved at trække store veksler på enkelte dommere. Således var 1
dommer ved samtlige 6 arrangementer og 1 var til 5 af dem. Til DM-s var det kun muligt at stille
med 3 dommere.
Det planlagte dommerkursus måtte aflyses på grund af manglende tilmelding (sammenfald med
stævne i Odense). Kurset gennemføres i stedet den 02.03.2014.
Ved et af DMgU’s officielle arrangementer var det nødvendigt at tage de nye bestemmelser om alkohol i brug. Det var ikke noget, der gav anledning til yderligere sagsbehandling.
Ud over udfordringen med manglende dommere har udvalget ikke haft nogen udfordringer. Der er
ikke modtaget klager eller protester.
Ved udgangen af året råder DMgU fortsat over 11 dommere: Arne, Ib, Inger, Jakob, Karsten, Klaus
H, Ole H, Ole R, Svend Åge N, Svend Åge M og Teddy. Derudover har Allan Schwab stillet sig til
rådighed i det omfang, han ikke skal spille for sin tyske klub.
Dommer- og Teknisk Udvalg
Morten og Karsten
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Bilag 5.

Dagsorden punkt 7:

Udvalgenes beretning –
7c: Juniorlandstræneren

Årsberetning fra juniorlandstræneren
2013 ligger bag os og det er tid til at se lidt tilbage på sæsonen set fra en landtræners synspunkt.
I starten af året meldte Martin Madsen fra OMC fra, så tilbage var Torben og Laura samt de 2 nye
bobler fra Als Rasmus og hans storebror Niclas. De 4 udgjorde derfor årets junior brutto trup (JBT)
Året startede med en landsholdssamling i Odense i januar, hvor jeg fik mulighed for at se de unge
lidt an og sætte dem lidt ind i min tankegang omkring minigolfen. Det blev en rigtig fin weekend,
hvor der udover det spillemæssige også var lagt stor vægt på det sociale aspekt.
Vi var bl a. ude i en actionhal, hvor vi både kunne bryde, bokse, skyde med lasergun og spille diverse bordspil. Jeg havde fundet et bed/breakfast, hvor de unge kunne få lov til at være sig selv og
det fungerede også godt. Det var tydeligt, at de fik lært hinanden bedre at kende.
På ledersiden valgte Ole Hansen at stoppe som min holdleder af private grunde, så det gav mig
lidt udfordringer med at finde en ny makker. Ole nåede at være min holdleder i 2 år og jeg takker
for samarbejdet.
Nu var det tid til at finde en ny holdleder, som kunne hjælpe mig. Valget faldt på en helt ny indenfor
minigolfen, nemlig Christian Linnet fra OMC.
En overraskelse for de fleste og ikke mindst ham selv. Han troede, det var en joke, da jeg kontaktede ham, men det var det langt fra. Der er mange grunde til at jeg valgte Linnet. Et vellykket EM i
Portel i august bekræftede mig i, at han er den rette til at bistå mig. Jeg har stor tiltro til, at han kan
blive en god holdleder og at det vil hjælpe ham i hans egen udvikling og karriere.
Den hjemlige sæson.
Igennem sæsonen fik jeg set JBT spille i de danske turneringer, nogle mere end andre. Det hele
kulminerede med DM i Broager, hvorefter alle fire blev udtaget til EM i Portel, Portugal. Jeg vidste
godt, at de spillemæssigt kom med forskellige forudsætninger, men fælles for alle 4 er, at de VIL
det. Derfor var valget ikke så svært mht. at tage alle 4 med.
EM, Portel
40-45 grader hver dag kræver rigtig meget af alle - INGEN undtagelse. Hjemmefra havde jeg prædiket til alle, hvor vigtigt det var at drikke, når det er så varmt. Det lykkedes faktisk for alle at sørge
for væskeniveauet var på plads. Vi så flere andre deltagere som led af væskemangel og derfor også fejlede i deres spil.
Vores 4 spillere fik et EM på det jævne. På forhånd havde Torben og Laura sat som mål at spille
sig i cuppen. Det ville betyde top 32 til Torben og top 16 til Laura. Det lykkedes desværre ikke for
nogen af dem. 6 slag manglede de i at spille sig videre. Laura blev nr. 17 og Torben blev nr. 37
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Det var trist og især for Torben var det sidste chance som junior og han havde sat næsen op efter
at slutte godt af.
Laura har stadigvæk et par år tilbage som junior, så det bliver spændende at se hvordan det kommer til at gå med hende.
De 2 skønne brødre fra Nordborg fik set hvad der kræves for at være med og jeg er sikker på, at
de har fået meget erfaring med hjem, som de kan få glæde af i fremtiden.
Christian udførte sine opgave meget tilfredsstillende og gjorde, at jeg kunne fokusere mine kræfter
med det minigolfmæssige og overlade de praktiske opgaver til ham. Han var også god til at skabe
god stemning og jeg glæder mig til, hvad vi i fællesskab kan udrette i fremtiden med de unge.
2014
Det nye år byder på en samling i løbet af foråret på filt på en endnu ikke fastlagt dato.
VM i år skal spilles i Lahti, Finland. Jeg forventer ikke, at vi deltager i nationscuppen.
Jeg glæder mig til at følge de unge og håber, at de kan få en god sæson og er spændt på hvor
mange af de 3, der kommer med til august.
Kære klubber
Her til sidst vil jeg gerne sige lidt om sportens fremtid her i Danmark.
Det er ikke nogen hemmelighed, at minigolf- Danmark fattes juniorer og det kan jo ende med, at vi
om meget få år slet ikke har unge i sporten.
Det vil i sig selv være en katastrofe og vil samtidig betyde, at der ikke bliver brug for en landstræner. Vi har mistet de unge og derfor vil jeg kraftigt opfordre alle klubber til at gå hjem og finde juniortrænere og få startet juniorarbejdet op. En landstræner kan kun arbejde og udvikle, hvis der er
nogen at udvikle. Det er op til den enkelte klub at prøve at skaffe unge ind i sporten.
Jeg ved at det er hårdt arbejde. Jeg har været juniortræner i Putter Team siden 1994 med undtagelse af 3 år i midten af nullerne. Jeg kæmper selv med at bibeholde de få juniorer, jeg har og håber, at vi kan få nye unge i de kommende år.
Det er så kritisk i Danmark, at der er en tidslinie som på nuværende tidspunkt ender i 2019, hvor
vores sidste junior i bruttotruppen vil være fyldt 19 år og dermed falde for grænsen for at repræsentere Danmark som junior.
Så med andre ord så skal vi alle sætte massivt ind, hvis vi stadigvæk vil have danske juniorer til at
trække landsholdstrøjen over hovedet og i det hele taget for, at vi i det hele taget HAR juniorer tilbage om få år.
Jeg står gerne til rådighed med råd og vil også gerne komme ud i klubberne som gæstetræner, så
vi kan få kickstartet det kæmpe arbejde, der ligger foran os alle.
Hermed slutter min beretning for 2013
Vincent Huus
Juniorlandstræner i Danmark
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Bilag 6.

Dagsorden punkt 7:

Udvalgenes beretning –
7d: Seniorkoordinatoren.

SEM 2013 blev afholdt i Appelscha i det nordlige Nederland. Det blev igen i 2013 afviklet på kun et
anlæg og for første gang kun på filt. Det var en god idé, at der var et hold, der deltog i Nations Cup
i pinsen. De fandt ud af, hvordan banerne skulle spilles. Det kom flere af spillerne til gode, da der
skulle spilles SEM i august.
Bedste placering fik Erling Jensen PTO, der spillede sig til en placering blandt de 8 bedste i cupturneringen og med lidt held kunne have været blandt de sidste 4.
For at få kontakt til flere seniorer har jeg sidst i november 2013 sendt en mail ud om, at interesserede seniorer kan henvende sig til undertegnede, hvis de var interesserede I at komme på seniorholdet.
I 2014 bliver der et herrehold.

Robert Baldorf
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Bilag 7.

Dagsorden punkt 7:

Udvalgenes beretning –
7e: Beretning 2013 fra Udviklingsudvalget.

Dansk Minigolf udviklingsarbejde 2013
2013 var også et år, hvor DMgU var presset på medlemstallet i forhold ti DIF. Målet om at
nå 2000 medlemmer, der nu er grænsen for at oppebære tilskud som tidligere, blev ikke
nået.
Oprettelsen af nye foreninger er derfor den eneste vej til at øge medlemstallet markant i
DMgU, idet vi må erkende, at de eksisterende klubber ikke i tilstrækkelig grad er i stand til
at optimere medlemsrekrutteringen.
Klubetablering
I 2013 er det blevet til 2 nye klubber: Hasmark på Fyn og Bagsværd Minigolf Klub.
Der arbejdes med etablering af klub i Ringsted og Stilling ved Slagelse.
Arbejdet med at få etableret klub i Aarhus, Skanderborg og Nibe må betragtes som værende strandet.
Teknik og materielkursus
Der er afviklet teknik og materielkursus. Et kursus som Ole Rasmussen stod for afviklingen
af. Kurset blev positivt modtaget.
Projekt ”Gammel bane ny klub”
Der arbejdes fortsat med projekt ”gammel bane ny klub”. Der er bl a lavet en projektbeskrivelse, der skal forelægges for DIF med henblik på at få det godkendt som projekt, som
DIF støtter økomomisk.
Projekt ”Gammel bane ny klub”.
Baggrund:

Undersøgelser viser, at mere end 750.000 danskere hvert år spiller minigolf i
ferie eller som weekendfornøjelse med familie og venner. Der findes mere
end 400 minigolfanlæg, der er ejet af privat person, virksomheder eller forlystelsesparker. De mange fritidsspillere er ikke klar over, at der i Danmark også spilles minigolf på konkurrenceniveau og som er organiseret under DIF.
Minigolf kan dyrkes af aldersgrupper ca 8 år til + 80 år.

Formål:

Projekt ”Gammel bane ny klub” har til formål at udbrede kendskabet til minigolf som både en aktivitet og som en konkurrenceidræt.

Gammel bane:
Dansk Minigolf Union (DMgU) opkøber i takt med udvikling af projektet brugte minigolfanlæg af rimelig kvalitet primært i Danmark men også i Tyskland
og Sverige.
Værdien af brugt anlæg vil incl levering og opsætning udgøre op til 75.000 kr.
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Ny klub:

DMgU’s udviklingskonsulent arbejder ud fra 2 modeller:
 Samarbejde kan ske med en eksisterende og velfungerende idrætsforening, der tilbyder flere idrætsgrene.
 Samarbejde kan ske med en kommune, der kan tilbyde projektet til
en lokal forening.
Forening:
En forudsætning for opstart af projektet med en idrætsforening er, at der er
en bestyrelsesgodkendelse til projektet fra den involverede klub samt at foreningen stiller de nødvendige ressourcer til rådighed for at skubbe projektet i
gang.
DMgU’s udviklingskonsulent samarbejder med foreningen om alt det praktiske vedrørende etablering af minigolfklub/-afdeling, opstilling af baner, indkøb af udstyr samt træneruddannelse.
DMgU laver kontrakt med den interesserede forening, hvor DMgU hhv foreningen forpligtiger sig til:
Foreningen:
• Indmelde sig i DMgU
• Forpligtige sig til minimum 5 års medlemskab
• Overholde evt aftale om tilbagebetaling af lån
DMgU:
•
•
•
•

Støtte og rådgive ved etablering af klub/minigolfafdeling
Støtte ved opstilling af baner
Tilbyde træneruddannelse & lederuddannelse
Yde – hvis ønsket – lån til indkøb af køller og bolde

Kommune:
Udviklingskonsulenten retter henvendelse til udvalgte kommuner og fremlægger projektet. Kommunen tilbyder projektet til lokal forening og understøtter med den nødvendige økonomi til placering og udlægning – ca 25.000 kr.
Til etablering af anlæg skal anvendes et tørt område på minimum 1000 m2.
Kommunen bistår med at sikre de formelle godkendelser.
DMgU’s udviklingskonsulent samarbejder med foreningen om alt det praktiske vedrørende etablering af minigolfklub/-afdeling, opstilling af baner, indkøb af udstyr samt træneruddannelse.
DMgU laver kontrakt med den interesserede forening, hvor DMgU hhv foreningen forpligtiger sig til:
Foreningen:
• Indmelde sig i DMgU
• Forpligtige sig til minimum 5 års medlemskab
• Overholde evt aftale om tilbagebetaling af lån
DMgU:
• Støtte og rådgive ved etablering af klub/minigolfafdeling
• Støtte ved opstilling af baner
• Tilbyder træneruddannelse & lederuddannelse
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•

Yde – hvis ønsket – lån til indkøb af køller og bolde

Målsætning: Målsætning over en 5 årig periode er etablering af 10 – 20 nye foreninger
Økonomi:

Omkostninger pr år til etablering af projekt ”Gammel bane ny klub” er:
Udviklingskonsulent:
Køb af baner til 4 projekter:
Flisebelægning omkring baner:
Hjælp fra klubber til 4 projekter:
Samlede udgifter:

350.000 kr
300.000 kr
50.000 kr (anslået)
20.000 kr
720.000 kr

Udover ovenstående anslås, at der bruges ca 50 t frivillig arbejdskraft fra eksisterende klubber til gennemførelse af hvert projekt.
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Bilag 8.

Dansk Minigolf Union
Budget
2014

2013

901.000
-89.000
45.000

852.000

-170.000

-125.000

687.000

772.000

79.000

40.000

608.000

732.000

Indtægter
Tilskud Dansk Idræts Forbund
Overført til KUF
Licenser og kontingenter m.v.
Indtægtsregulerende omkostninger
Forventede indtægter i alt
Ønsket resultat af ordinær drift

(ca.)11, 5%

Resultat til fordeling

45.000

Fordeling
Eliteomkostninger
Herrer / Damer
Juniorer
NM-pulje

14,5%
14,5%
6,0%

88.160
88.160
36.480

Eliteomkostninger i alt

35,0%

212.800

Breddeomkostninger
Administrative omkostninger
Fordelt resultat i alt

212.800

256.200

45,0%

273.600

329.400

20,0%

121.600

146.400

100,0%

608.000

732.000

Udviklingskonsulent
Personaleomkostninger m v
Tilskud fra DIF
Anvendt overskud
Budgetteret underskud 2014

Oversigt landshold

106.140
106.140
43.920

306.500
-127.500
-79.000
-100.000

Hensat

Budget
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Til disp.
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Juniorlandsholdet
Herre-/damelandsholdet
Nordiske Mesterskaber

50.101
62.770
94.147

88.160
88.160
36.480
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138.261
150.930
130.627
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