
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde 

 

  

Dato:  9. juni 2021, kl. 19.00   

Sted:  Skype 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Torben Fjordvang (TF), Christina Sørensen (CS) og Marianne Pedersen 

(MP) 

Afbud:   Michael Sølling (MRS), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS) og Evald Nielsen (EN) 

Gæster:  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Baggrund:  Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
Handling:         Dagsordenen er godkendt og MP tager referat. 
 

 

2. Konstituering af bestyrelsen 

Baggrund: Vi har desværre mistet vores bestyrelsesmedlem Ole Ipsen, der gik bort den 24. april efter 

kort tids sygdom. Derfor skal bestyrelsen på dette møde konstituere sig. 

Handling: Christina Sørensen træder som 1. suppleant ind i bestyrelsen som menigt medlem. 
 
 
3. Arbejdet med den nuværende strategi 
Baggrund: Vi har møde med DIF den 16. juni, hvor der skal laves en status på den nuværende strategi. 

Fokus herpå er særligt genstart oven på halvandet år med corona. Bestyrelsen laver på 

mødet en intern evaluering forud for mødet med DIF. 

Handling: Der er opnået enighed om, at der det næste halve år vil være stort fokus på at høre 

klubberne og fortsat imødekomme de behov, som klubberne evt. måtte have som følge af 

nedlukningen. Derudover er der enighed om, at der fokuseres på, at vi stiller os selv bedst 

muligt frem mod den kommende strategiperiode ved at påbegynde arbejdet med en rapport 

om klubudviklingsforløb, samt at se ind i udarbejdelsen af et spørgeskema om frivillighed. 

 

 

4. Repræsentantskabsmøde 2021 
Baggrund: Der er sendt invitationer ud til det udskudte repræsentantskabsmøde, der afholdes den 28. 

august i Mødecenter Odense. Der laves et check-up på opgaver frem mod mødet. 

Handling: Der sendes invitation ud til repræsentantskabsmødet igen i slut juni, samt en reminder igen 

den 28. juli i forbindelse med tilmeldingsfristen den 31. juli. 



 
 
 Materiale skal gennemlæses og der skal tilføjes medlemstal, da disse nu er offentligt 

tilgængelige. I den forbindelse skal vi være opmærksomme på, at Oles position er på valg for 

1 år. Christina har tilkendegivet, at hun gerne opstiller som menigt medlem. 

  

 

5. DM Beton 

Baggrund: DM er skudt i gang i weekenden, hvor der blev afviklet DM Beton. Der laves en kort 

evaluering af afviklingen og forløbet op imod. 

Handling: Afviklingen gik godt og under forudsætningerne, så var det rigtig flot med 51 deltagere. Lidt 

ærgerligt, der kun var seks hold, men weekenden forløb rigtig godt. Det vurderes vigtigt, at 

der med den nye DM struktur, sendes en resultatliste afsted til alle, så der er overblik over 

point – særligt på tværs af afdelingerne. Stor ros til Viktor (ekstern ressource), som styrede 

Bangolf Arena. Det kan være en udfordring, at der ikke er printer med i ”TU pakken” – det 

kan overvejes til fremtiden, om det er nødvendigt at investere heri. 

 
 
6. Nyt fra konsulenten 
Baggrund: Konsulenten fortæller hvad der sket siden sidst. 

Handling: Der har den seneste tid været stor fokus på genåbningen, mulighed for afvikling af 

generalforsamlinger og naturligvis masser af spil. Der har derfor været en del dialog mellem 

konsulenten og klubberne. 

 Konsulenten var den 29. maj til JM-e i Randers, der var flot besøgt med 27 spillere fordelt på 

flere jyske klubber. Det var en rigtig dejlig dag i flot vejr. JMgU kunne desuden berette om 

stor tilslutning til deres aftenturnering generelt. 

Foruden aktiviteten i de eksisterende klubber er der også fortsat dialog med nye potentielle 

klubber rundt om i landet, som bliver spændende at følge i den nærmeste fremtid. 

 Afslutningsvist er evalueringen af den nuværende strategi påbegyndt. Der er i år et 

”genstarts fokus” fra DIF med henblik på, at få idrætten bedst muligt i gang efter halvandet 

års nedlukning.  

  

 

7. Eventuelt  

a.     WMF  

WMF har aflyst det sidste arrangement (juniormesterskabet) for i år. 

 

b. EMF  

Ingen bemærkninger 

 

c. DIF  

Der er afskedsreception den 18. juni for afgående formand Niels Nygaard – LM deltager 

Der afholdes valgdebat umiddelbart efter receptionen den 18. juni – LM og MRS deltager 



 
 

Der er årsmøde den 19. juni, hvor primært fokus på valg af ny bestyrelse – LM og MRS 

deltager 

 

d. Idrættens Kompetencecenter 

Der er sket lidt omrokeringer i IKC – vi ser frem til at følge udviklingen. 

 

e. Lokalunionerne  

Der har været afholdt JM-e og der er generelt godt gang i turneringsspillet i JMgU. 

FMgU starter arrangementer op i uge 30. 

Bornholmerserien kører derud af med flotte deltagertal – bl.a. 11 hold. 

SMgU er ligeledes i gang og afholder SM-e lørdag den 12. juni i Brøndby. 

 

f. Klubberne  

Brøndby Strand har fået deres sidste forhindringer og er netop nu ved at montere dem, så 

de er klar til først SM-e den 12. juni og dernæst DM-e. 

 

g. Dommer- og tekniskudvalg  

Der er lavet baneinspektion hos Odense Minigolf Club forud for DM, hvor banerne blev 

godkendt. 

 

h. Turneringsudvalg  

Hanne fortsætter ikke i TU ved kommende repræsentantskabsmøde, da hun er blevet 

formand af TIK minigolf, og prioriterer kræfterne her. 

 

i. Eliteudvalg 

Ingen bemærkninger 

 

j. Appeludvalg 

Ingen bemærkninger 

 

k. Medieudvalg  

Ingen bemærkninger 

 

l. Uddannelse 

Der planlægges spillerkursus i Jyllinge snarest. 

Bornholm ønsker kursus efterfølgende. 

 

m. Udvikling og bredde  

Der blev uddelt reklame t-shirt til alle medlemmer ved DM Beton i weekenden. Der blev  

taget godt imod tiltaget. 


