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Punkt 1 – Valg af dirigent  

Bestyrelsen indstiller Heino Nielsen. 

 

 

Punkt 2 – Valg af referent  

Bestyrelsen indstiller Michael Sølling. 

 

 

Punkt 3 – Mandaternes prøvelse  

Medlemstallene for 2020 offentliggøres først 8. april af DIF, hvorfor de er sløret i dette materiale. 

Delegerede 2020 
  

Klubber: Medlemmer Delegerede 

Bagsværd Minigolf Klub 3 1 

Broager Banegolf Klub 50 2 

Brøndby Strand Minigolf 43 2 

Fjordager Idrætsforening 28 2 

Foreningen af aktive ældre i Vissenbjerg 61 2 

Foreningen Vesterbro Minigolfs Venner 40 2 

Galten-Skovby Minigolf 68 2 

Gladsaxe Minigolf Klub 69 2 

Jyllinge Minigolf Klub 109 3 

Kerteminde Minigolf Klub - 1 

KFUM Idræt’s Minigolf Klub 43 2 

Kolding KFUM Senioridræt 2 1 

Lolland Minigolf Klub  14 1 

Minigolf Clubben Gelsted 29 2 

Minigolf Klub Hasmark 52 2 

Minigolf Klub Aarhus 204 4 

Minigolf Team Grøndal - 1 

Nord-Als Minigolf Klub 16 1 
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Nyborg Banegolf Club 9 1 

Nyker Idrætsforening 28 2 

Odense Minigolf Club 26 2 

Putter Team Odense 252 4 

Randers Minigolf Klub af 1952 18 1 

Roslev Idrætsklub 17 1 

S.I.F Minigolf Klub 34 2 

Skals Gymnastikforening 19 1 

Sportsklubben Sommerbyen Ejby 258 4 

TIK Minigolf 56 2 

Øster Lindet Idrætsforening  19 1 

Østerlars Minigolf Klub 226 4 

Aalborg Minigolf Klub 113 3 
 

1906 61 
   

Lokalunioner: 
  

Sjællands Minigolf Union 
 

1 

Fyns Minigolf Union 
 

1 

Jyllands Minigolf Union 
 

1 
   

Bestyrelse 
 

5 
   

I alt  69 
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Punkt 4 – Formandens beretning  

2020 – Året der startede helt almindeligt, men blev alt andet end det! 

Ved årsskiftet åndede alt ro og “almindelighed”. Arbejdet med DIF og de strategiske spor kørte 

præcis som det skulle. Vi havde haft et godt 2019 med massere af god minigolf – alt var som det 

skulle være. Planlægningen af Repræsentantskabsmødet 2020 var så småt gået i gang og opgaverne 

fordelt i bestyrelsen. Der var en enkelt opgave, som stak lidt ud, da der skulle findes en ny landstræ-

ner, men ellers åndede alt fred og ro. Opgaven med at finde en landstræner løste sig selv, da Heino 

meldte sit kandidatur. Dette efterlod dog en tom plads i bestyrelsen, hvilket fik bestyrelsen til at 

kigge indad, for at se hvilke kvalifikationer, der kunne være en fordel at få ind. Christina fra Born-

park i Østerlars, der kommer med en kommercielt faglig vinkel, meldte sig og det samme gjorde 

Evald, der har en lang historie fra golfverdenen og erfaring med at bygge minigolfbaner af typen 

MOS. Det satte bestyrelsen i en situation, hvor der var flere kandidater end pladser. Her valgte Jan 

Hansen at tilbyde, at trække sig fra bestyrelsen, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til, igen, at 

takke Jan for hans store arbejde i bestyrelsen gennem årene, og specielt for en indsigt i den Svenske 

minigolfverden. Alt var nu klappet og klart til årets Repræsentantskabsmøde – indtil onsdag den 11. 

marts, hvor bestyrelsen havde sit sidste ordinære bestyrelsesmøde frem mod repræsentantskabsmø-

det, og kunne følge med i Mette Frederiksens pressemøde. 

 

COVID-19 var en realitet! 

Aldrig har så mange ændringer ramt minigolfen inden for så kort tid.  

Aldrig før har vi været udsat for at blive forbudt at dyrke vores sport.  

Aldrig har bestyrelsen holdt så mange møder på så kort tid.  

 

Pludselig stod vi foran en fremtid, der for os betød: 

• Udskydelse af Repræsentantskabsmødet 2020 

• Aflysning af DM’er 

• Historisk lodtrækning mellem 2 klubber for at finde arrangøren af det ene DM, det lykkedes 

os at afvikle 

• Corona turneringen 

• Udskudte NM, EM og VM’s  

• Virtuelle møder  
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Vi så altså pludselig ind i en stærkt begrænset fremtid, hvor reglerne nogle gange ændrede sig fra 

dag til dag. Her vil jeg gerne takke alle i Dansk Minigolf Union, spillere, klubbestyrelser, frivillige i 

klubberne, Turneringsudvalget, Dommer- og Teknisk udvalg, bestyrelsen og ikke mindst Marianne, 

vores konsulent. Alle har gjort, og gør stadigvæk, en kæmpe indsats for at tilpasse minigolfen til 

den virkelighed, der konstant har ændret sig gennem det sidste år, og som fortsat vil præge samfun-

det og minigolfen gennem resten af året. Tusinde tak! 

 

I husker sikkert alle, hvordan 2020 egentligt blev. I minigolfens del af samfundet lykkedes det os at 

skabe en fælles aktivitet på tværs af alle klubberne, hvor medlemmerne fik et samlingspunkt i klub-

berne. Et samlingspunkt, der også er blevet fulgt med interesse fra flere andre sportsgrene, hvor 

også nogle har ladet sig inspirere. Coronaturneringen, som den blev døbt, blev den aktivitet der 

holdt os “sammen, hver for sig”, og både jeg og bestyrelsen har været fuld af beundring over, hvor-

dan I alle tog muligheden til jer – tak for jeres engagement og deltagelse. 

 

Hele den internationale del blev hurtigt lukket ned fra DMgU’s side, da vi tidligt meddelte WMF og 

EMF, at der ikke ville blive dansk deltagelse i 2020. Også de Nordiske Mesterskaber, der skulle 

have været afviklet i 2021, blev påvirket og udskudt til 2022. Inden for landets grænser fik vi dog 

mulighed for at afvikle nogle få klubstævner og et enkelt DM, da smittetrykket var på sit laveste. 

Tak til Nord-Als og tillykke til alle vindere. Coronaturneringens succes kunne vi ikke lade stå alene, 

og Gentlemanturneringen så derfor dagens lys i august. Det planlægges at Gentlemanturneringen 

skal fortsættes med start i foråret 2021. 

 

I bestyrelsen startede året som nævnt ganske normalt, lige til vi nåede 11. marts. Statsministerens 

pressemøde startede en lang række møder, nogle gange flere samme uge, med snakke og beslutnin-

ger om, hvordan vi kunne og skulle manøvrere rundt i alle coronarestriktionerne. Et langt og til tider 

temmelig udfordrende arbejde. Men med fælles hjælp, og heldigvis også klubbernes støtte, er vi 

kommet fornuftigt igennem, og vi fik skabt nogle forhold, som de fleste kunne fungere i. 

 

Samtidig med at coronaen har holdt lidt sommerpause, så startede arbejdet med DMgU’s nye strate-

gier for perioden 2022-2025 op. Igen, har det betydet en hel del møder og lange diskussioner, som 

har ført til 2 nye spor. Det første er en fortsættelse af det nuværende spor med etablering af nye 

klubber, medlemsfremgang og tværidrætslige aktiviteter. Det andet spor er ”skridtet videre”, hvor vi 
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ønsker at skabe større kvalitet i de produkter, som unionen leverer. Her er særligt vores frivillige og 

forholdene for vores frivillige i fokus – dette afstedkommet af en god dialog på Repræsentantskabs-

mødet 2020, samt undersøgelser i den nuværende strategiperiode. Vi vil bl.a. se på udviklingen af 

kurser indenfor stort set alle områder af minigolfen, ligesom vi vil have fokus på at udarbejde for-

målsbeskrivelser for alle frivilligposter i unionen. Begge utrolig vigtige elementer i arbejdet med at 

klæde vores frivillige på og give den tryghed i arbejdet, som er efterspurgt, og dermed bringe vores 

sport fremad. Endelig vil der blive arbejdet på at gøre det lettere at være og blive frivillig i DMgU. 

Den endelige godkendelse af vores nye strategiske spor sker først til oktober, men alle de formelle 

evalueringspunkter frem til nu er blevet godkendt uden anmærkninger fra DIF, og det er vi et af 

bare 5 forbund ud af 62, der har formået. Det er vi meget stolte af! 

 

Bestyrelsen tog for kort tid siden konsekvensen af de nuværende restriktioner og har derfor udskudt 

årets Repræsentantskabsmøde til august. I perioden frem til mødet vil den nuværende bestyrelse 

fortsætte arbejdet som et forretningsudvalg, det samme gør sig gældende for alle udvalg. 

 

DM-MOS der er planlagt til den 8.-9. maj begynder at hænge i en tynd tråd og flere har efterspurgt 

meldinger på, om det bliver gennemført. Her er vi afhængige af at forsamlingsforbuddet bliver ju-

steret til 100 personer, og vi afventer regeringens udmelding i slutningen af marts. Skulle vi blive 

nødsaget til at udskyde DM-MOS, så vil reservedatoerne i oktober blive taget i brug. 

 

Indtil nu, skal I alle have tak, for jeres forståelse i en yderst vanskelig tid, og jeg håber, at vi snart 

kan begynde at nærme os mere normale forhold, så vi igen kan begynde at trille minigolfbolde på 

forskellige anlæg til turneringer rundt om i hele landet. 

 

Jeg tænker, at jeg taler på alles vegne, når jeg ønsker et godt minigolf år for alle i 2021. 

 

Leif Meitilberg 

Formand, Dansk Minigolf Union 
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Punkt 4a. Status på de strategiske spor  

Bestyrelsesmedlem Torben Fjordvang og udviklingskonsulent Marianne Pedersen giver en status på 

de strategiske spor. 

 

 

Punkt 5 – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab  

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Michael Sølling – se venligst bilag 1. 

 

 

Punkt 6 – Appeludvalgets beretning  

Der har i indeværende år ikke været nogle sager, hvorfor udvalget i år ikke har aflagt yderligere 

beretning. 

 

 

Punkt 7 – Udvalgenes beretning 

Herunder forelægger beretninger fra unionens udvalg. 

 

Punkt 7a. Turneringsudvalget  

Udvalget er bestående af Torben Fjordvang, Bjarne Hansen, Carsten Berg, Hanne Børgesen, Vincent 

Huus og Jan Hansen. Udvalgets opgaver er at tilrettelægge de landsdækkende turneringer under 

DMgU, dvs. Danmarksmesterskaberne for hold samt individuelt på de forskellige anlægstyper. Der-

udover varetager udvalget opdateringer af de forskellige snit- og ranglister, kalender samt indberet-

ninger til WMF. 

 

Som mange andre ting i 2020 blev minigolfturneringer også hårdt ramt af Corona. Vi er i TU glade 

for, at det var muligt at afholde et traditionelt mesterskab, mens vi gerne vil takke alle for den store 

opbakning til det nye gentlemanformat, som blev benyttet under Corona-mesterskaberne 2020 og 

Gentleman-mesterskaberne Efterår 2020  
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Afviklede DMgU turneringer 2020: 

 

DM Eternit 2020: 

DM Eternit blev afviklet hos Nord-Als Minigolf Klub, med deltagelse af 53 spillere. 

 

Vinder af DIF medaljerne for damer og herrer blev:  

Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub og Jannick Skov, Hjelmsjø BGK 

 

4 mands klubhold blev vundet af Putter Team Odense bestående af:  

Vincent Huus, Lars Rosenquist, Birte Bruhn og Kim Christiansen.  

 

Vinder af guldmedaljerne i unionskategorierne blev:  

Junior dame: Nanna Juhl Pedersen, Østerlars Minigolf Klub 

Veteran Dame: Helen Norup, Aalborg Minigolf Klub 

Senior Dame: Inge-Lise Hansen, Nord-Als Minigolf Klub  

Dame: Christina Juhl Sørensen, Østerlars Minigolf Klub 

Junior Herre: Jakob Meitilberg, Odense Minigolf Klub 

Veteran Herre: Preben Madsen, Nord-Als Minigolf Klub 

Senior Herre: Vincent Huus, Putter Team Odense  

Herre: Jannick Skov, Hjelmsjø BGK 

Mix rækken blev vundet af: Vincent Huus, Putter Team Odense og Nanna Juhl Pedersen, Østerlars 

Minigolf Klub. 

 

Corona-mesterskaberne: 

Vinderne af A-rækken blev: Østerlars Minigolf Klub 11 

Vinderne af B-rækken blev: Østerlars Minigolf Klub 10 

Vinderne af C-rækken blev: Østerlars Minigolf Klub 1 

 

Gentleman-mesterskaberne Efterår 2020: 

Vinderne af A-rækken blev: Putter Team Odense 1 

Vinderne af B-rækken blev: Gladsaxe Minigolf Klub 

Vinderne af C-rækken blev: Minigolf Klub Aarhus 6 
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Øvrige bemærkninger: 

2020 var året, hvor der skulle være afprøvet et nyt DM-format, hvor den gennemgående holdturnering 

skulle være en del af de individuelle DM’er. Da der kun blev afviklet et traditionelt DM, var det ikke 

muligt at få lavet en ordentlig test af det nye format. Dette er selvfølgelig er ærgerligt, men det har 

også givet TU mulighed for at tilpasse formatet ud fra de kommentarer, der har været, samt retnings-

linjer fra DMgUs bestyrelse. Vi håber derfor, det nye format vil blive taget godt imod, og at vi på en 

forsvarlig måde kan få afviklet de planlagte turneringer i 2021. 

Sammen med de udmeldte DM’er, har TU også planlagt af afholde to gentleman mesterskaber, et 

forår/sommer og et om efteråret. I slutning af året vil der desuden blive afholdt DM-cup. Detaljerne, 

såsom datoer, spilformat og lignende omkring turneringen, er stadig under udarbejdelse. Men vi kan 

fortælle at Silkeborg i øjeblikket undersøger, om det kan afvikles på deres indendørsbaner 

 

Punkt 7b. Dommer- og Teknisk udvalg  

Det har været et meget mærkværdigt år som virkelig har stået i Coronaens tegn. 

Det har betydet, at vi i udvalget kun har skullet påsætte dommere til et arrangement, nemlig DM i 

Nordborg. Derudover har udvalget besigtiget banerne i Øster Lindet. 

Vi har ikke afholdt dommerseminar i det forgangne år, men håber det lykkedes i det kommende. 

 

På vegne af Dommer- og Teknisk udvalg. 

Heino Nielsen 

 

Punkt 7c. Eliteudvalg  

På grund af Corona blev alle arrangementer i EMF/WMF regi aflyst i 2020. 

Der er derudover ikke afholdt samlinger eller lignende i det forgange år grundet omstændighederne 

med Corona. 

Nordiske mesterskaber 2021 er flyttet til 2022 i Finland. 

Vi håber at der i det kommende år vil blive afholdt mesterskaber i EMF/WMF-regi, men intet er på 

nuværende tidspunkt afgjort. 

 

På Eliteudvalget vegne. 

Heino Nielsen 
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Punkt 8 – Behandling af indkomne forslag  

Der er ingen indkomne forslag. 

 

 

Punkt 9 – Behandling af politikkatalog 

Politikkataloget er uændret siden sidste år.  

 

 

Punkt 10 – Kåringer  

Bestyrelsen kårer årets frivillige. 

Turneringsudvalget kårer årets spiller. 

 

 

Punkt 11 – Valg af bestyrelse ifølge lovene  

På valg for en 2-årig periode er: 

Kasserer – Michael Sølling (modtager genvalg) 

Bestyrelsesmedlem og fungerende næstformand – Torben Fjordvang (modtager genvalg) 

 

På valg for en 1-årig periode, grundet bestyrelsesmedlem Ole Ipsens pludselige dødsfald, er: 

Bestyrelsesmedlem – Christina Sørensen opstiller  

 

På valg som bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode er: 

Bestyrelsessuppleant (1-årig periode) – Evald Nielsen (modtager genvalg) 

Bestyrelsessuppleant (1-årig periode) – Vakant 

 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen 

Formand – Leif Meitilberg 

Bestyrelsesmedlem – Mikkel Sartor  
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Personer der stiller op til valg til bestyrelsen: 

 

 

Punkt 12 – Valg af appeludvalg ifølge lovene   

Idrættens Kompetence Center stiller uvildige repræsentanter til rådighed for appeludvalget i 

Dansk Minigolf Union. 

 

På valg til rådgivere med idrætslig indsigt for to-årig periode er:  

Jannick Skov – modtager genvalg 

Simon Junker – modtager genvalg 

 

Øvrige rådgivere: 

Carsten Berg 

Pia Pagaard 

 

 

Punkt 13 – Valg af revisionsfirma  

På valg for en et-årig periode er: 

Bestyrelsen indstiller DIF til at varetage valg af revisionsfirma 

 

 

Punkt 14 – Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene  

Turneringsudvalget 

På valg for to-årig periode er:  

Bjarne Hansen – modtager genvalg 

 

Øvrige ikke-valgte medlemmer af udvalget (prøveperiode jf. seneste års repræsentantskabsmøde) 

Hanne Børgesen 

Carsten Berg 

Jan Hansen 

Vincent Huus 
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Følgende stiller op til Turneringsudvalget for 1 år (min to personer): 

Vincent Huus 

 

Følgende stiller op til Turneringsudvalget for 2 år (min en person): 

Jan Hansen 

Carsten Berg 

 

Dommer- og Teknisk udvalg 

På valg for to-årig periode er:  

Vincent Huus – modtager ikke genvalg 

 

Øvrige medlemmer af udvalget: 

Heino Nielsen  

 

Personer der stiller op til valg til Dommer- og Teknisk udvalg: 
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Punkt 15 – Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer  

Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer 2021. 

 

 Medlems-/foreningskontingent  0 kr. 

 Spillerlicens 0 kr. 

 

 

 

Startpenge – DM-holdturneringer pris pr. hold: 

 

 Gennemgående holdturnering (4 afdelinger) 

Spillere i denne gruppe er automatisk tilmeldt den indivi-

duelle turnering, såfremt der er en sådan i forbindelse 

med afdelingen. 

1.500 kr. 

 Holdturnering (1 afdeling) 

Spillere i denne gruppe skal tillige være tilmeldt til i den 

individuelle turnering. 

500 kr. 

 Mix-turnering (pr. par) 

Afregnes af den klub, som herrespilleren repræsenterer. 

50 kr. 

 

 

 

Startpenge – Danske mesterskaber – pr. spiller 

 

 Deltagere på hold 0 kr. 

* Øvrige spillere 75 kr. 

* Øvrige juniorer 50 kr. 

 

 

 

Afgifter 

 

 Manglende klubtøj 250 kr. 

 Manglende indsendelse af resultater til DMgU jf. love og 

vedtægter 

 

250 kr. 

 

* Undtagelse fra ovennævnte priser er spillere, der ved turneringens start har status af Stormester – 

her sættes prisen til kr. 0 for den enkelte spiller. 
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Punkt 16 – Behandling af budget  

Gennemgang ved kasser Michael Sølling – se venligst bilag 2. 

 

 

Punkt 17 – Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Dirigent    Referent 
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Bilag 

Årsrapport og Budget 

Årsrapporten og budgettet er medsendt og findes som bilag til materialet. 

 

 

 


