Referat bestyrelsesmøde 25/6-2015 Århus
Tilstede: Anders Grønnegaard (AG), Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Kristina Matthies (KM), Michael
Sølling (MRS)
Fraværende: Inger Neye (IN)
Punkt Emne
1
Referat fra sidste møde
2
WMF
3
4
5
6

EMF
DIF
Lokalunionerne
Udviklingskonsulenten

Kommentar
Ingen kommentarer
DMgU er blevet forespurgt om unionen kan bidrage med nogle kommentarer til
WMF's ansøgning om optagelse i IOC. KM ser på opgaven.
Intet nyt
Intet nyt
Intet nyt
FMgU er blevet tilbudt at afvikle et stævne omkostingsfrit på MOS anlægget i
Kerteminde. AG og LM tager en snak med Teddy Nielsen om dette. H.C.Andersen
City Games afvikles den 5. og 6. august mrd instruktion og den 7. afvikles turnering
for de deltagere der har opnået bedst resultater. Desværre har ingen klubber eller
skoler meldt deltagere til så alle opfordres til at finde deltagere. "Gammel bane - ny
klub": Rudersdal Kommune har kontaktet DMgU for assistance til etablering af
baner og klub. Der er stiftende generalforsamling i Århus Minigolf Klub den 29. juni.
Der er etableret kontakt med chefen for Idrætssamvirke i Århus. Der er fundet
egnet placering til et anlæg men der mangler at blive fundet en idrætsforening som
kan tilkobles projektet. Skanderborg: AG har været til et meget positivt møde med
Skanderborg Cricket Klub omkring muligheden for etablering af en Minigolf klub i
forbindelse med deres forening. Desværre har en del af de emner der var til
projektet meldt ind med et nej. Det positive i dette er at AG får bedre tid til at tage
sig af de resterende emner. Klubudvikling: Der arbejdes fortsat i flere klubber.
Randers Minigolf Klub har gjort det rigtig godt over vinteren med planlægning af
skolearrangement, åbent hus og markedsføring af klubben. Klubbesøg: AG
fortsætter sin tur rundt i landet.

Ansvar
LM
LM

Status
ok
ok

MRS
LM
LM
KJ

ok
ok
ok
ok
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Dommer og teknisk udvalg Indførelsen af træningsdag om lørdagen i forbindelse med DM-Hold er blevet vel
modtaget. Der har ingen indsigelser været og træningsmiljøet har været klar bedre.

KJ

ok
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Turneringsudvalget

LM

ok
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Eliteudvalget

IN

ok
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Appeludvalget
Klubberne

Bestyrelsen
Bestyrelsen

i gang
i gang
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Uddannelse

Best+AG

i gang
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Medie

KM

i gang

14
15

Udviklingsudvalget
Regnskab

KJ
MRS

i gang
i gang
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Nordiske Mesterskaber

Norge har forespurgt til vores erfaringer fra NM. KM fremskaffer info som
fremsendes til nordmændene.

LM

i gang
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Kommunikation

For god ordens skyld gøres det opmærksom på at alle spørgsmål som ønskes
behandlet af DMgU's bestyrelse skal sendes via E-mail til formand@minigolf.dk

Bestyrelsen

Afsluttet

DM-Hold er afsluttet, tillykke til Gelsted med begge guldmedaljerne. Der er
udsendt indbydelse til DM-Storbane og DM-MOS. DM-Eternit afvikles i Gelsted i
den kommende weekend..
Spillerrepræsentanter: Ungdom: Laura Fogh Henriksen. Herre-Damer: Torben
Fjordvang. Seniorer: Peder Jakobsen. Udvalget er blevet bedt om at komme med
en betænkning omkring det fremtidige landsholdsarbejde med udgangen af
september. Inger Neye er igen indsat som formand for udvalget.
Intet nyt
Mandag den 29. juni kl. 19:30 er der stiftende generalforsamling i Århus Minigolf
Klub
AG har afsluttet "Processtyring i praksis". KM har afsluttet uddannelse i "Strategisk
salg"
Der er kommet nogle forslag til ændringer på minigolf.dk. medie@minigolf.dk
modtager gerne flere forslag - alle ideer er velkomne. Den nye FaceBook side
"Minigolf" er kommet godt fra start og har allerede 176 "likes". Alle opfordres til at
invitere venner og bekendte forbi "Minigolf" så vi når ud til endnu flere. I må rigtig
gerne "like" artikler og billeder på siden - derved opnår minigolfen størst mulig
berøringsflade.
Se kommentarer under udviklingskonsulenten
Det reviderede regnskab er modtaget fra revisor til underskrift. Det skal nu til
endelig underskrift hos revisor og forventes fremsendt til klubberne i uge 28.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær repræsentantskabsmøde i forbindelse med
DM-Storbane i Odense den 5. september.
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Bestyrelsen
Hold ved de individuelle Jan Lyø har indsendt en forespørgsel omkring sammensætning af hold ved
DM'er
DM Eternit og DM Storbane. Jan Lyø får medhold i at sammensætningen af
mixede hold ikke er korrekt ud fra vores turneringsbestemmelser. Der vil
derfor ikke blive lavet sammensatte hold til de nævnte mesterskaber.
Konsekvens af dette kan være for ringe sportslig kvalitet i holdturneringerne
ved de nævnte mesterskaber samt mistede tilskud for disse. Dvs. at DIF
mesterskaberne i forbindelse med mesterskaberne risikere at bortfalde.
Skulle situationen med mistede tilskud opstå er eliten det eneste sted de
manglende midler kan findes. I denne situation vil eliten derfor opnå mindre
tilskud til arbejdet omkring landsholdene.
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Fremtid

20

Eventuelt
Næste møde

Det er meget begrænset hvad der er kommet af tilbagemeldinger fra klubberne
omkring ideer til minigolfens fremtid. Derfor udvides gruppen der spørges til også
at omfatte medlemmer i klubberne.

Bestyrelsen

Afsluttet

startet

Onsdag den 2. september kl. 18 i Odense
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