
Referat bestyrelsesmøde 10/4-2014 Odense

Tilstede: Karsten Jørgensen (KJ), Kim Nyby (KN), Anders Grønnegaard (AG), Leif Meitilberg (LM)

Fraværende: Inger Neye (IN), Michael Sølling (MRS)

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde Ingen kommentarer LM ok

2 WMF Intet nyt LM ok

3 EMF MRS deltager i EMF bestyrelsesmøde den 3. maj MRS ok

4 DIF DMgU's officelle medlemstal 1838 medlemmer i 2013. Det er en stigning på knap 17%. KN og LM deltager i 

DIF's årsmøde den 3. maj. Der er afholdt Generalforsamling i "Kontoret for udvikling og fælleskab" (KUF). 

MRS er valgt ind i bestyrelsen i KUF.

LM ok

5 Lokalunionerne JMgU har ansøgt om 3.500 kr. til etablering af hjemmeside - Bevilliget. JMgU har ansøgt om midler til 

indkøb af PC og printer - 2.500 kr. bevilliget. JMgU har ansøgt om 14.000 kr. til etablering og udvikling af 

vinterturnering, aftenturnering, Jyske Mesterskaber og nyt filtstævne. 6.000 kr. bevilliget.

LM ok

6 Udviklingskonsulenten Anders Grønnegaard er blevet ansat og er startet pr. 1/4. Anders er startet hos KUF og er under oplæring de 

første 2 mdr. Herefter skal Anders udføre en kvalitativ undersøgelse af muligheden for at etabler foreninger 

ved flerstrengede idrætsforeninger. Derudover kommer Anders til at besøge DMgU's nuværende foreninger 

for at kunne understøtte foreningernes udvikling. Anders kan ikke rekvireres direkt så hvis jeres foreninge 

vil i kontakt med ham skal I tage kontakt til DMgU's udviklingsudvalg (Karsten Jørgensen og Jan Nielsen)

KJ ok

7 Dommer og teknisk udvalg Uddannelse, der er afholdt dommerkursus med 6 deltager hvoraf 5 bestod. Tillykke til de nye dommere 

(fremgår af listen på minigolf.dk). Alkoholmetrene er netop nu ved at blive send til kalibrering så de er klar 

til sæsonnen.

KJ ok

8 Turneringsudvalget Stormesterturneringer for 2014 er blevet udsendt, der vil blive holdt fokus på at få dette ud væsentligt 

tidligere til næste sæson. Status DM-Hold er 5 tilmeldte hold i Elitedivisionen og 8 i 1. division. Bangolf 

Arena Mobil Scoresystem (BAMS) er blevet testet i forbindelse med Putter Team Odenses klubmesterskab. 

Alle meldte positivt tilbage og afviklingen forløb perfekt. Første afdeling af DM-Hold for eliten vil blive 

første turnering hvor systemet vil blive brugt officielt. TU forestår uddannelse af spillere og dommer i brug 

af BAMS

LM ok

9 Eliteudvalget Tilmeldinger NC - Ingen. EM og VM er ukendt. Bjarne Hansen har sagt ja til at være landstræner i 2014. LM 

overtager formandsposten i eliteudvalget.

LM ok

10 Appeludvalget Gert Andreasen har indsend en appelsag omhandlende hans esklution fra Gladsaxe Minigolf Klub. Sagen er 

modtaget af DMgU's formand og efter telefonisk behandling i bestyrelsen send direkte i appeludvalget. 

Appeludvalgets formand har efterfølgende gjort opmærksom på at appelsager skal være behandlet i 

bestyrelsen før de kan gå til appeludvalget. Dette kan ikke ske i dette tilfælde da bestyrelsen (4 ud af 5 

medlemmer) er inhabile i sagen pga. tidligere sager med Gert Andreasen. Sagen bliver derfor sendt til 

fortsat behandling i appeludvalget.

Bestyrelsen i gang

11 Klubberne Vi har desværre mistet formanden i Brøndby Strand, Bjarne Sørensen. Bjarne var en af de drivende kræfter i 

Brøndby Strand. Ære være hans minde.

Bestyrelsen
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12 Uddannelse Der er blevet ønsket et kursus oprettet i brug af BangolfArena. Yderligere er der ønske om gennemførelse af 

et trænerkursus. Kurserne oprettes den 28. februar og 1. marts 2015.

Bestyrelsen 

udviklings-

konsulent

i gang

13 minigolf.dk Klubberne opfordres til at finde en presseansvarlig til at bidrage til minigolf.dk. Ingen nyhed er for stor eller 

lille til at være interesant. Klubberne og DMgU's organisation vil blive kontaktet for at få sat navne på de 

ansvarlige.

KN i gang

14 Folder Godt begyndt med Minigolf. Vi skal have undersøgt hvor råmaterialet er for evt. mulig revision af tekst og 

billeder før evt. genoptryk

MRS i gang

15 Telefonnummer på kontoret Nummeret nedlægges og nyt nummer publiceres på minigolf.dk. Nyt nummer bliver taget af KUF og besked 

videresendes til formand@minigolf.dk

LM i gang

16 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde Der indkaldes til Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Randers lørdag den 10. maj kl. 12. Der er kun et 

punkt på dagsordenen - godkendelse af regnskab.

LM i gang

17

18

19

20 Evt. Teknikken på kontoret skal gennemgås. LM

Næste møde 22. maj kl. 18
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