Dagsorden: Bestyrelsesmøde
Dato:

26. august 2020, kl. 18.00

Sted:

Stadionvej 50 D, 5200 Odense V

Deltagere:

Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Heino Nielsen (HN), Torben Fjordvang (TF), Mikkel
Brandstrup Sartor (MBS), Ole Ipsen (OI), Jan Hansen (JH) og Marianne Pedersen (MP)

Afbud:
Gæster:

1. Godkendelse af dagsorden
Handling:
Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.
Dagsorden er godkendt og MP er referent.

2. Repræsentantskabsmødet
Baggrund:
Vi samler op på de sidste løse ender inden året repræsentantskabsmøde på lørdag den 29.
august.
Handling:
Der mangler medlemmer til TU. Det foreslås, at såfremt der ikke er nogle, der melder sig på
repræsentantskabsmødet, så er det en mulighed at lade interesserede snuse til
udvalgsarbejdet, ved at det tilbageværende TU konstituerer sig med supplerende
medlemmer efter mødet og frem til næste repræsentantskabsmøde 2021.
TF snakker om spor 2. MP snakker kort om spor 1 som oplæg til Thomas og Evalds slides. MP
sørger for stemmesedler.

3. Nye strategispor
Baggrund:
Der brainstormes løst på fremtidens strategispor inden mødet med DIF den 1/9.
Handling:
Bud på temaer:
• Diversitet i bestyrelser.
• Fastholdelse af medlemmer - KLUBUDVIKLING.
• Frivillighedsstrategi for klubberne – hvordan får vi flere frivillige og hjælper folk i gang
med frivilligt arbejde? Har DIF et webinar, klubberne kunne deltage på? Hjælp til
standard dagsorden for klubberne.
• Fokus på vores kommunikationsveje og sociale medier (hjemmeside, Facebook,
nyhedsbreve m.m.). Gennem fokus herpå, skabe mere åbenhed fra bestyrelsen og
gennemsigtighed omkring arbejdsopgaver. Gøre vores produkter lækre og tiltalende
(kurser, uddannelser, m.m.)
• Samarbejde med eksterne parter (dart, petanque, golf, kommuner, ældre, sociale og
udsatte m.m.

4. Medaljer til DM
Baggrund:
Der skal arrangeres medaljer og diplomer til årets DM i Nordborg.
Handling:
Bjarne udformer turneringen og Leif tager udstyr med. TF undersøger med Bjarne, om han
kommer til Nordborg og kører turneringen, og om han står for diplomer til vindere af DM
Hold. DIF-medaljer er bestilt til Herrer, Damer og Hold. LM undersøger med TU, om der også
er bestilt til Mix. DMgU-medaljer bestilles, LM ansvarlig herfor.

5. Bangolf Arena Online
Baggrund:
Opfølgning på arbejdet med Bangolf Arena Online
Handling:
LM har undersøgt nærmere muligheder omkring Bangolf Arene Online, og der er blevet sat
pris på et fuldt udstyret Bangolf Arena Online system til DMgU 3.000 euro pr. år. Der er
enighed om i bestyrelsen, at LM kan gå videre med arbejdet omkring Bangolf Arena Online til
den oplyste pris. LM udvider muligvis gruppen omkring arbejdet hermed i nær fremtid.
Bestyrelsen holdes opdateret løbende.

6. Nyt fra konsulenten
Baggrund:
Bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet hos konsulenten.
Handling:
Godt begyndt med minigolf i Jyllinge er udskudt til foråret 2021.
Randers Minigolf Klub har opstartet samarbejde med kommunen, hvor en gruppe borgere
bliver tilbudt at spille minigolf – det er en succes, der fortsætter. Derudover har de været lidt
ramt af ombygning m.m. på arealet omkring banen, hvorfor de afventer en opstart med den
lokale afdeling af Ældre Sagen. Det glæder vi os til at følge med i.
Nord Als Minigolf Klub er ligeledes påbegyndt et samarbejde med kommunen, hvor lokale fra
bofællesskaber og væresteder får mulighed for at spille minigolf med instruktion og
vejledning af lokale spillere. Det har også vist sig som en stor succes, som både kommunen
og borgmesteren har delt på sociale medier. Samarbejdet fortsætter resten af sæsonen.
Der er dialog med 5 nye potentielle klubber – to i det sydjyske, én i det midtjyske og to i det
nordvestlige Sjælland. Alle 5 er i en opstartsfase, hvor de er ved at tage beslutning om
organisering og baneanlægstype. Vi håber, at alle 5 bliver en del af minigolffamilien.
Der er lavet forberedelser til repræsentantskabsmøde, hvor der bl.a. er aftalt oplæg omkring
de to nyeste baneetableringer, der næsten er i mål. Derudover er der aftalt oplæg med Jakob
fra ”Idræt og Sociale Medier”, der vil fortælle os lidt om, hvordan vi kan blive mere synlige
især gennem Facebook.
DIF Soldaterprojekt vil vi gerne samarbejde med i fremtiden, men vi har brug for information
i god tid.

7. Siden sidst / orientering:
a. WMF
Malta er optaget i WMF. Der er nu 64 medlemsnationer fordelt på alle kontinenter.
b. EMF
Ingen bemærkninger
c. DIF
Der er formandsmøde den 2. september og budgetmøde første weekend i oktober, hvor
LM og MRS deltager.
d. Idrættens Kompetencecenter
Vi arbejder på Office-pakken gennem IKC.
MRS deltager på bestyrelsesmøder
e. Lokalunionerne
Stor ros skal lyde til FMgU og JMgU for samarbejdsviljen omkring at flytte turneringer, for
afvikling af DM.
Ligeledes skal lyde stor ros for aktivitetsniveauet i lokalunionerne på den anden side af
corona.
f.

Klubberne
Der er et ønske fra nogle klubber, at fastsætte terminer for klubmesterskaber. Dette bør
overvejes og medtages på organisationsmødet den 31. oktober.
Stor ros til klubberne for opbakningen til coronamesterskaberne. Vi fornemmer, at der har
været stor aktivitet i klubberne på den anden side af corona, og det har været en KÆMPE
fornøjelse at følge. Send endelig billeder og få linjer om Jeres aktiviteter til Marianne, så vi
kan dele Jeres gode historier på de sociale medier.

g. Dommer- og tekniskudvalg
Vi har modtaget WMF godkendelse på banerne i Bornpark i Østerlars.
h. Turneringsudvalg
TF har taget temperaturen på gentlemanturneringen (corona-mesterskaberne), og der har
været stor opbakning hertil, hvorfor det besluttes at afholde en runde hvert forår og
efterår.
i.

Eliteudvalg
Det har ikke været muligt at afholde en landsholdssamling i medio August, som håbet – der
arbejdes på en ny mulig samling.
Der er modtaget en henvendelse fra en juniorspiller, der har interesse i VM 2021.

Der er kontakt med en mulig holdleder.
j.

Appeludvalg
Ingen bemærkninger

k. Medieudvalg
Vi ser frem til oplægget med Jakob Tolstrup på repræsentantskabsmødet omkring ”Idræt
og Sociale Medier”.
l.

Uddannelse
Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte

m. Udvikling og bredde
Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte

8. Eventuelt

