
 
 

Referat: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  11. maj 2022, kl. 18.00   

Sted:  Online 

Deltagere:  Torben Fjordvang (TF), Marianne Ipsen (MI), Michael Sølling (MRS) og Elisabeth Holmberg 

Laursen (EHL) 

Afbud:   Christina Sørensen (CS), Evald Nielsen (EN), Leif Meitilberg (LM) og Mikkel Brandstrup Sartor 

(MBS) 

 
 

1. Forberelse til Repræsentantskabsmøde 

Det blev drøftet om alt var klart til repræsentantskabsmødet d. 22. maj. Herunder om der var ledige poster 

som skulle besættes og om der er nogle oplagte kandidater som skal informeres inden. Derudover blev der 

fordelt opgaver i forbindelse med mødet.  

 

2. DM holdturnering 

På grund af TUs manglende medlemmer blev det drøftet hvad der mangler i forbindelse med DM. Der 

mangler turneringsledere til turneringerne. Det blev besluttet at der skal findes nogen til at afholde det. 

Hvis ikke der kan findes andre tager Michael til DM ugen.  

 

3. Nyt fra konsulenten 

• Der er blevet ansøgt midler fra initiativpuljen til en 2 måneders undersøgelse blandt klubbernes 

medlemmer om ønsker og barrierer for at deltage i det frivillige arbejde, som skal afholdes i 

efteråret hvis den går igennem.  

• Bjerndrup minigolf klub åbner d. 18 juni. Der skal findes en repræsentant fra DMgU som kan holde 

en kort tale. 

• Der er opstartet samarbejder med kommuner i Brøndby og Nordals og en virksomhed 

(Sport2gether) som kan hjælpe klubber med at rekruttere frivillige.  

• Der arbejdes på at skabe et tilskuervenligt udeområde i forbindelse med afholdelse af DM ugen 

• Der skal findes nye datoer til workshoppen kommunikation som virkemiddel for bestyrelsen. 

 

Træner t-shirts – skal alle der har været på 1-2 træner have t-shirts, eller i hvert fald dem der vil være 

trænere i egen klub – nogle vil gerne være trænere i egne klubber.  

 

 

4. Standard dagsorden: 

 

a.     WMF   



 
 

Intet 

 

b. EMF 

Intet 

  

c. DIF 

DIF har holdt årsmøde 

Der har været Bevæg dig for livet infomøde om hvordan fremtidens bevæg dig for livet  

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

 

e. Lokalunionerne 

 

f. Klubberne  

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

 

h. Turneringsudvalg  

 

i. Eliteudvalg  

 

j.  

k. Anti-Doping  

Intet nyt 

 

l. Appeludvalg  

Intet nyt 

 

m. Medieudvalg 

Intet nyt 

 

n. Uddannelse  

Intet nyt 

 

o. Udvikling og bredde  

 

p. Diverse 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

8/6 2022 – kl. 18:00 – Fysisk møde i Odense 

7/9 2022 – kl. 18:00 – ikke fastlagt. 


