
 
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde - ekstraordinært  
 

  

Dato:  08. januar 2020, kl. 21.00   

Sted:  Skype 

Deltagere:  Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Heino Nielsen (HN), Torben Fjordvang (TF), Mikkel 

Brandstrup Sartor (MBS), Jan Hansen (JH) og Marianne Pedersen (MP) 

Afbud:    Ole Ipsen (OI) 

Gæster:   

 
 

1. Godkendelse af dagsorden   

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
 
   Dagsordenen er godkendt og MP er valgt som referent. 
                           
 
2. Ændringsforslag til vedtægter 
Baggrund: Der er siden organisationsmødet i november arbejdet med en ny og mere moderne struktur 

på vores union. Dette arbejde præsenterer arbejdsgruppen for bestyrelsen. 
Handling: Bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med udkast til ændringsforslag af 

vedtægter på baggrund af debatter og tilsagn på unionens organisationsmøde i november. 

Dette ændringsforslag er blevet forelagt bestyrelsen og bestyrelsen ønsker nu at bringe det 

til høring ude blandt medlemmerne forud for repræsentantskabsmødet. Derfor arbejdes der 

på at få opsat lokale møde, med dette som primært emne. 

 

Ansvarlige lokalt for datoer for høringsmøder: 

Jylland – TF tager dialog med dem (evt. i forbindelse med deres generalforsamling) 

Fyn – LM tager dialog med FMgU (er det muligt den 13. februar i forbindelse med 

generalforsamling) 

Sjælland – TF tager dialogen med SMgU (evt. i forbindelse med deres generalforsamling) 

Bornholm – JH tager dialogen med Bornholm (sikre at det er med lokation med mulighed for 

opkobling til Skype, så Torben kan være med der) 

 

Alle ansvarlige melder tilbage på bestyrelsesmailen, når der er lavet aftaler, så det er muligt 

for flere at koble sig på møderne, hvis de kan. Deadline for tilbagemelding med datoer 

søndag den. 12. januar pr. mail til bestyrelse@minigolf.dk  
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3. Turneringsudvalg 

Baggrund: Der er i turneringsudvalget siden mødet i november blevet arbejdet videre med et udkast til 

en ny turneringsstruktur, der bliver forelagt bestyrelsen.  

Handling:   TF fremlægger turneringsudvalgets oplæg til turneringsformen. Der er fra 

Turneringsudvalgets side lagt et stort arbejde i, at forme en ny turneringsstruktur for dansk 

minigolf, der ser spændende ud. Bestyrelsen stiller spørgsmål til detaljer herved, som TF 

tager med tilbage til udvalget, så den nye turneringsstruktur kan igangsættes. 

 

Datoerne for sæsonen 2020 skal meldes ud NU – turneringsudvalget melder ud til unionens 

medlemmer hurtigst muligt. 

 

 

 

4. Galten-Skovby 

Baggrund:  Der er holdt statusmøde med klubben i Galten-Skovby ift. etableringen af betonbanen ved 

Klank Idrætscenter. De ansvarlige herfor orienterer om mødet. 

Handling: LM og MRS orienterer bestyrelsen om deres møde med Galten-Skovby Minigolf. 

Det offentliggøres pr. dags dato at bestyrelsen har indgået en kontrakt med Galten-Skovby 

Minigolf om støtte til klubbens etablering af Danmarks kun 2. betonbane. Kontakten, og 

dennes indhold, fremgår af DMgUs hjemmeside sammen med officiel pressemeddelelse. 

 
 
  


