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Referat fra 
 Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 27. februar 2016.  

 
 

 Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Mandaternes prøvelse 
3. Referat fra forrige repræsentantskabsmøde 
4. Formandens beretning 
5. Regnskab - kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
6. Appeludvalgets beretning 
7. Øvrige udvalgs beretning 

a. Turneringsudvalget 
b. Dommer- & teknisk udvalg 
c. Eliteudvalget 
d. Øvrige udvalg, som bestyrelsen har bedt aflægge beretning 

8. Behandling af indkomne forslag 
9. Frivillighedsstrategi 
10. Politikkatalog 
11. Valg af bestyrelse ifølge lovene 
12. Valg af appeludvalg ifølge lovene 
13. Valg af revisionsfirma 
14. Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene 
15. Fastsættelse af kontingent, spillerlicens og gebyrer 
16. Behandling af budget 
17. Eventuelt 

 
----- 

   
Deltagere: Bestyrelsen : Leif Meitilberg (LM) 
   Karsten Jørgensen (KJ) 
   Kristina Matthies (KM) 
  
 RIK : Peder Jacobsen (PJ) 
   Torben Fjordvang (TF) 
      
 RMK : Per Dideriksen (PD)   
 
 SIF : Carsten Berg (CB) 
   Jan Rasmussen (JR) 
  
 MCG : Jakob Petersen (JP) 
   Alf Jakobsen (AJ) 
   
 OMC : Morten Rasmussen (MR) 
   Simon Junker (SJ) 
   Karsten Nørskov (KN) 
   
 MPTO : Morten Christiansen (MC) 
   Vincent Huus (VH) 
   Anders Grønnegaard (AG) 
   Susanne Lindhardt (SL) 
    
 LMK : Ib Jørgensen (IJ) 
   Ole Jensen (OJ) 
   Henrik Modig (HM) 
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 NaMK : Kenneth Lass (KL) 
   Inge-Lise Hansen (ILH) 
 
 BMK : Kenn Nielsen (KN) 
   Trym Scharff (TS) 
 
 BaMK : Gert Andreasen (GA) 
 
 GMK: : Jannick Skov (JS) 
   Robert Baldorf (RB) 
 
 MKA (Aarhus) : Mikkel Brandstrup Sartor (MBS) 
 
 EIF (Ejby) : Tim Danielsen (TD) 
   Per Danielsen (PDa) 
   
 JMgU : Ulla Jørgensen (UJ) 
 
 FMgU : Teddy Nielsen (TN) 
 
  
   I alt: 32 deltagere. 
   

----- 
   
  LM bød velkommen til DMgU’s repræsentantskabsmøde 2016. LM beklagede, at 

der var afbud fra Michael Sølling, der var sengeliggende med en slem omgang 
influenza og afbud fra Inger Neye. KJ laver referat. 

   
ad pkt 1 : Valg af dirigent: 
  LM: Bestyrelsen har desværre ikke en kandidat klar. Vi opfordrer en fra forsam-

lingen til at melde sig. Vincent meldte sig. Vincent blev valgt. 
 
  Dirigenten konstaterede herefter, at repræsentantskabsmødet var lovlig varslet 

og at forslagene var indsendt rettidigt.  
   
ad pkt 2 : Mandaternes prøvelse: 
  Der var mødt 28 stemmeberettigede. Oversigt over fordeling af de delegerede er 

vedhæftet referatet som bilag 1. Udover de stemmeberettigede deltog 4 perso-
ner. 

 
  Kvalificeret flertal:   19 
  Almindeligt flertal: 15 
     
ad pkt 3 : Referat fra forrige repræsentantskabsmøde: 
  Ingen kommentarer. 
   
ad pkt 4 : Formandens beretning: 
  Formandens beretning er vedhæftet referatet som bilag 2.  
 
  LM havde et par tilføjelser til sin beretning:  
  NM blev afviklet for fornem vis. PTO kan være stolte over arrangementet. DMgU 

er stolte over resultaterne. 
 
  DMgU-arrangementer: TU har som sædvanlig lavet et stort stykke arbejde og 

sikret fremragende afvikling i samarbejde med de arrangerende klubber. 
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  Bestyrelsen: Der foreligger i år et revideret regnskab til tiden efter et par kiksere. 
 
  Samarbejdet i bestyrelsen har været velfungerende, hvilket har haft stor betyd-

ning for at nå de planlagte ting. 
 
  Sociale medier: Formanden holder fast i sin beslutning om ikke at deltage i den 

ofte meget negative og nedladende debat på Facebook. Det skyldes bl a, at de-
battørerne på Facebook har svært ved at skelne mellem privatpersonen Leif 
Meitilberg og formand Leif Meitilberg. Debat med bestyrelsen sker derfor via mail.  

 
  Alkohol: Den administrative beslutning om indførelse af officiel træningstid efter 

uheldig episode har fungeret fint. 
 
  Nordisk samarbejde: Der afholdes det 1. officielle møde om Nordisk Samarbej-

de den 19-20.03. Fra DMgU deltager Michael Sølling og Kristina Matthies. Der er 
udarbejdet en agenda til mødet. Det skal gerne udmønte sig i et officielt samar-
bejde i Norden. 

 
  DIF: DMgU har indstillet Michael Sølling til fortsat at repræsentere os i KUF. På 

DIF´s årsmøde 30.04 bliver en ny økonomisk støttestruktur præsenteret. Det var 
oprindeligt tanken, at planerne skulle være 2-årige, men DIF har lyttet til forbun-
denes indvendinger og ændret det til 4-årige. Det fremtidige tilskud bliver sam-
mensat af:  

 Grundtilskud (bestående af fast beløb, beløb pr medlem og beløb pr med-
lemsforening ca 40 %) 

 Strategisk pulje (ca 55 %) 

 Initiativpulje (ca 5 %) 
 
  DMgU er kommet med i et uddannelsesprojekt, der skal flytte os til strategisk ar-

bejde i bestyrelsen. 
 
  Organisationsmøde/klubmøde: Et godt møde, der viste, at det var det helt rigti-

ge at slå de 2 møder sammen. Opfordrer til, at det fortsætter. 
 
  Konsulent: Vi har fået et rigtig godt indtryk af vores nye konsulent – Louise. Vi 

håber, at I vil tage rigtig godt imod hende ude i klubberne. Der er booket godt op i 
hendes kalender det næste halve år. Hun har allerede fået den første nye klub 
ind i DMgU. 

 
  Ungdomsarbejde: VH har besluttet at tage en pause fra ungdomsarbejdet. Stor 

tak til Vincent. Vi håber, du på et tidspunkt vender tilbage til det arbejde. 
 

----- 
 
  RB oplæste en erklæring, hvor han gav udtryk for utilfredshed med den ufrivillige 

måde, hvorpå han stoppede som seniorkoordinator for 10 måneder siden. Han 
følte sig forfulgt og gav udtryk for, at der var tale om en personlig fyring og ikke 
en bestyrelsesbeslutning. Mente, der var tale om en uværdig måde at behandle 
de frivillige på. Han opfordrede til, at man behandlede de frivillige bedre en anden 
gang. 

 
  LM: Er ikke enig i din udlægning. Der var tale om meget nedværdigende og uri-

melig behandling af enkeltperson, der gjorde, at bestyrelsen var tvunget til at 
træffe den beslutning, de gjorde. 
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  GA: RB blev dårligt behandlet. De frivillige bliver dårligt behandlet af bestyrelsen. 
Jeg blev selv fyret som breddekonsulent for en bagatel. 

 
  GA udtrykte utilfredshed med, at bestyrelsen afviser at kommunikere på Face-

book. I går glip af alt for meget. 
 
  PD opfordrede de notoriske brokhoveder til at møde op på rep-mødet i stedet for 

at sidde derhjemme og brokke sig. 
 
  SJ gjorde opmærksom på, at bestyrelsen også er frivillig. De er valgt af rep-

mødet. Behandl dem, som I selv vil behandles. 
 
  GA var også utilfreds med, at der ikke var udtaget fuldt hold til Finland – jo flere 

spillere jo større tilskud. 
 
  TF: Det var den helt rigtige beslutning. Det er sindssygt hårdt at repræsentere 

både juniorerne og de voksne. Har selv prøvet og vil derfor fraråde det til hver en 
tid. Der skal ikke udtages spillere for at få større tilskud – kun på grund af resulta-
terne. 

 
  VH: Der er valgt en landstræner. Hans beslutninger skal selvfølgelig bakkes op. 
 
  LM: Landstræneren valgte ikke at tage en junior med på det voksne landshold. 

Det er en beslutning, bestyrelsen bakker helt op om. 
 
  SJ: Landstræneren skal ikke offentlig melde ud, hvorfor en spiller ikke er udtaget. 

Eventuelt skal han fortælle spilleren det under 4 øjne, men det er ikke et krav, 
spilleren har.  

 
  GA ønskede at vide, om MKA havde fået 10.000 kr til afvikling af JM MOS i 2015 

og om de skulle have det samme de kommende 4 år. LM bekræftede. 
 
  MBS oplyste, at pengene var brugt til promotion for JM MOS og til at skabe inte-

resse for sporten. MKA forventer at få 200-300 medlemmer i år. 
   
  Afstemning:   For: 25 Imod: 0 Undlod: 2   (1 havde forlad salen) 
 
  Beretning godkendt. 
 
ad pkt 5 : Regnskab:   
  LM: MS kan desværre ikke være her og gennemgå regnskabet på grund af en 

slem omgang influenza. Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelsen. 
Regnskabet blev fremvist på skærm. De overordnede tal blev nævnt. Der er et 
underskud på 53.533 kr mod budgetteret 143.000 kr. (Regnskabet udsendes 
som pdf-fil sammen med referat). 

 
  Underskud i 2015:     53.533 kr 
  Egenkapitalen 31.12.2015:  529.483 kr 
 
  Afstemning:   For: 28 Imod: 0 Undlod: 0 
 
  Regnskabet godkendt.. 
   
ad pkt 6 : Appeludvalgets beretning: 
  Appeludvalget har ikke været i aktion i 2015. Der er derfor ingen beretning.  
 
ad pkt 7 : 7 a – Beretning fra Turneringsudvalget:  
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  Turneringsudvalgets skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. 
Den er vedhæftet referatet som bilag 3.  

 
  IJ: Beklageligvis er vinderne i mix til både DM-e og DM-s ikke nævnt i beretnin-

gen. Det blev i begge tilfælde Laura Fogh og Vincent Huus. Stort tillykke til dem. 
 
  MR: I 2015 havde vi en spiller, der blev stormester for 125. gang. Det var John 

Hansen. Rigtig flot gået og stort tillykke. 
 
  Afstemning:   For: 28 Imod: 0 Undlod: 0 
 
  Beretningen godkendt.  
 
  7 b – Beretning fra Dommer- & teknisk udvalg: 
  Dommer & teknisk udvalgs skriftlige beretning var udsendt sammen med indkal-

delsen. Den er vedhæftet referatet som bilag 4.   
   
  Afstemning:   For: 28 Imod: 0 Undlod: 0 
 
  Beretningen godkendt.   
     
  7 c – Beretning fra Eliteudvalg: 
  Der er ikke modtaget beretning fra eliteudvalget. Der var heller ingen indlæg fra 

udvalget.   
 
  7 d – Beretning fra udviklingsudvalg: 
  Udvalgets skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Den er 

vedhæftet referatet som bilag 5. 
   
  Afstemning:   For: 28 Imod: 0 Undlod: 0 
 
  Beretningen godkendt.    
 
  7 e – Beretning fra seniorkoordinator: 
  Seniorkoordinatorens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. 

Den er vedhæftet referatet som bilag 6. 
 
  Afstemning:   For: 28 Imod: 0 Undlod: 0 
 
  Beretningen godkendt.       
 
ad pkt 8 : Behandling af indkomne forslag: 
    
Forslag nr. 1 Indsendt af:  SIF på vegne af seniorkoordinatoren 
 
 Midlerne, der fordeles til landsholdende, foreslås ændret således: 
 Herrer/Damer : 38 % 
 Juniorer  : 38 % 
 Seniorer  : 24 % 
 
 Begrundelse:  
 Det er målsætningen, at DMgU skal repræsenteres mest muligt til internationale 

mesterskaber (VM, EM & NM). Der ydes pæne summer til både Herrer/Damer og 
juniorer, hvorimod seniorerne kun modtager beskedent beløb med den begrun-
delse, at de har bedre råd end de øvrige kategorier.  Det er en holdning, vi ikke 
kan kende fra ”den virkelige verden”. 
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 Vi vil gerne repræsentere DMgU og forventer til gengæld økonomisk støtte, der 
er større end den nuværende. 

 
 Ikrafttræden:  
 2016 
 

----- 
 
  LM: Der afsættes 16 % til NM til juniorer, herrer/damer og seniorer. Er det 24 % 

af beløbet til juniorer og herrer/damer, der er tale om.  
 
  JR: Ja. 
 
  RB: Der er flere gange søgt om større tilskud til seniorerne, men det ligger fortsat 

i venteposition hos bestyrelsen. 
 
  GA forstår ikke, at der skal gives tilskud til seniorerne. Det er dem, der har bedst 

råd. De er i gang med at spare ned og har ikke de store behov. De unge har ikke 
de samme midler til rådighed. Det er dem, der skal støttes. 

 
  MR: Ca 70 % af spillerne på snitlisten er seniorer. Det er en ikke ubetydelig grup-

pe. Det koster mere end 8.000 kr at deltage. Det må vi forvente, at ikke alle har 
råd til. Seniorerne stiller fuldt hold hver gang. 

 
  JR: Som det er nu, består seniorlandsholdet ikke af de bedste spillere men af 

dem, der har den bedste økonomi. Med vedtagelse af forslaget vil vi kunne stille 
et væsentlig stærkere hold. 

 
  JP: Det er rimeligt, at seniorerne får flere penge, men det er ikke rimeligt, at 

”Flagskibet” skal betale. 
 
  AG: Ikke enig i, at man ikke skal støtte seniorerne. Vi har rigtig mange gode spil-

lere, der kan være med fremover. 
 
  VH støtter, at seniorerne skal have flere penge, men det er de forkerte, der skal 

betale. 
  
 LM foreslog, at der blev taget en vejledende afstemning, om seniorerne skulle 

betragtes som bredde. 
 
 Vejledende afstemning:  For: 10 Imod: 7 Undlod: 11 
 
 VH: Den vejledende afstemning viser et lille flertal for, at seniorerne fortsat skal 

være en del af bredden. Ønsker seniorkoordinatoren at trække sit forslag? 
 
 JR: Nej - jeg ønsker forslaget til afstemning. 
 
 Afstemning:   For: 7 Imod: 6 Undlod: 14   (1 havde forladt salen) 
 
 Forslaget vedtaget. 
 
Forslag nr. 2 Indsendt af: SIF på vegne af seniorkoordinatoren 
 
 Seniorerne udtræder af Eliteudvalget og er fremadrettet ”Bredde”, da vi jo allige-

vel betragtes som ”Bredde”, når der tales økonomi. 
 
 Begrundelse: 
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 Der er ingen grund til at være en del af Eliteudvalget, når vi på alle andre punkter 
betragtes som ”Bredde”. 

 
 Ikrafttræden:  
 Straks 
 

----- 
 
 JR: Efter vedtagelse af forslag 1 trækkes forslaget.  
 
 Forslaget trukket. 
    
Forslag nr. 3 Fremsættes af DMgU’s bestyrelse. 
 
 Ændringsforslag til DMgU’s love § 15 – nyt afsnit 3 
 
 Efter afsnit 1 og 2: 
 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrel-

sesmedlem. 
  
 Bestyrelsen væges for to år ad gangen. Formand, sekretær og bestyrelsesmed-

lem vælges på lige årstal. Næstformand og kasserer vælges på ulige årstal. Kas-
sereren skal have været medlem af DMgU´s bestyrelse i mindst to år. Repræsen-
tantskabet kan dispensere herfra. Opstilling til tillidsposter skal være skriftlig. 

 
 Tilføjes nedenstående nye afsnit:  
 Efter valg til bestyrelsen, hvor formand hhv kasserer er direkte valgt, konstituerer 

bestyrelsen sig mellem de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.   
 
 Begrundelse: 
 Bestyrelsen får mulighed for bedre at udnytte kompetencerne blandt de 3 besty-

relsesmedlemmer, ligesom vejen ind i bestyrelsen gøres lettere for kommende 
bestyrelsesmedlemmer. 

 
 Ikrafttræden: 
 Forslaget træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 
 

----- 
 
  LM: Det vil være et handicap og en svær vej ind i bestyrelsen, såfremt det er en 

næstformandspost, der er valg til.  
 
  Afstemning:   For: 28 Imod: 0 Undlod: 0 
 
  Forslaget vedtaget. 
 
  Forslag nr. 4 Fremsættes af DMgU’s bestyrelse. 
 
 Ændringsforslag til DMgU’s love § 19a 1. afsnit 
 
 Nuværende tekst: 
 Udvalget består af 4 medlemmer, der vælges med 2 medlemmer i lige år og 2 

medlemmer i ulige år på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gan-
gen. Udvalget konstituerer sig med formand. 

 
 Ny tekst: 
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 Udvalget består af 5 medlemmer, der vælges med 3 medlemmer i lige år og 2 
medlemmer i ulige år på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gan-
gen.Udvalget konstituerer sig med formand. 

 
 Udvalget kan supplere sig selv med yderlige medlemmer/hjælpere imellem re-

præsentantskabsmøderne. 
 
 Begrundelse: 
 Tilpasning til virkeligheden, som den blev efter rep-mødet 2015. 
 
 Ikrafttræden: 
 2016  
 

----- 
 

  Afstemning:   For: 28 Imod: 0 Undlod: 0     
 
  Forslaget  vedtaget. 
 
Forslag nr. 5 Fremsættes af DMgU’s bestyrelse. 
 
  Ændringsforslag til DMgU’s love § 19c 
 
  Nuværende tekst: 
  Eliteudvalg 
  Udvalget består af den/de til enhver tid værende landstræner(e), der er udpeget 

af bestyrelsen, en repræsentant fra bestyrelsen, en spillerrepræsentant udpeget 
af juniorerne samt en spillerrepræsentant udpeget af herrer/damer. Spillerrepræ-
sentanterne vælges af spillerne i de respektive bruttotrupper. 

  
  Eliteudvalgets arbejde består i: 

 at behandle budget for de enkelte landshold udarbejdet af landstrænerne 
 at fungere som sparringsplatform for diverse spørgsmål omkring landsholde-

ne.   
 
  For samtlige landstrænere er der udarbejdet en jobbeskrivelse. 
 
  Ny tekst: 
  Eliteudvalg 
  Udvalget består af den/de til enhver tid værende landstræner(e), der er udpeget 

af bestyrelsen samt en repræsentant fra bestyrelsen. 
  

 Eliteudvalgets arbejde består i: 
 at udarbejde budget for de enkelte landshold  
 at samarbejde omkring etablering af fællessamlinger 
 at fungere som sparringsplatform for diverse spørgsmål omkring landsholde-

ne 
 at afholde møder med spillerne i landstrænernes respektive bruttotrupper  
 

 For samtlige landstrænere er der udarbejdet en jobbeskrivelse. 
  
  Begrundelse: 
  Sikre at alle landstrænere har plads i udvalget uanset hvem, de er trænere for 

samt synliggøre, at det alene er landstrænerne, der er ansvarlige overfor besty-
relsen. Spillernes indflydelse vil ske gennem møder afholdt mellem landstræner-
ne og landsholdstrupperne i forbindelse med samlinger. 
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  Ikrafttræden: 
  2016.  
 

----- 
  
 SJ: Det er kritisk, at eliteudvalget ikke får spillerrepræsentanter. Eliteudvalget vil 

kun komme til at bestå af bestyrelsesrepræsentant og repræsentanter udpeget af 
bestyrelsen. 

  
 LM: Det er ikke en enig bestyrelse i dette spørgsmål. Jeg er uenig. 
 
 JP: Seniorerne skal med i eliteudvalget. 
 
 Efter længere debat blev den nye tekst ændret til: 
 
  Ny tekst: 
  Eliteudvalg 
  Udvalget består af den/de til enhver tid værende landstræner(e), der er udpeget 

af bestyrelsen, en repræsentant fra bestyrelsen samt en spillerrepræsentant fra 
hver af bruttotrupperne.. 

  
 Eliteudvalgets arbejde består i: 
 at udarbejde budget for de enkelte landshold  
 at samarbejde omkring etablering af fællessamlinger 
 at fungere som sparringsplatform for diverse spørgsmål omkring landsholde-

ne 
 at afholde møder med spillerne i landstrænernes respektive bruttotrupper  
 

 For samtlige landstrænere er der udarbejdet en jobbeskrivelse. 
  
  Begrundelse: 
  Sikre at alle landstrænere har plads i udvalget uanset hvem, de er trænere for 

samt sikre repræsentation i udvalget fra alle bruttotrupper. 
 
  Ikrafttræden: 
  2016.  
 
  Afstemning:   For: 27 Imod: 0 Undlod: 0   (1 havde forladt salen)     
 
  Forslaget vedtaget. 
 
Forslag nr. 6 Indsendt af: Bagsværd Minigolf Klub 
   

 Vedrører:  Repræsentantskabets beslutning i 1999    
 
 Repræsentantskabet besluttede i 1999 at bevilge kasserer Michael Sølling Ras-

mussen et årligt honorar på kr. 12.000,- for at udarbejde DMgU’s regnskab.   
 
 Beslutningen trækkes hermed tilbage.   
     
 Begrundelse:   
 Regnskabet er igennem årene blevet udarbejdet til tiden og godkendt. De sene-

ste 2 år er regnskabet dog ikke blevet udarbejdet til tiden, hvilket er uacceptabelt.  
Beslutningen om at trække bevillingen tilbage, betyder at det ikke er repræsen-
tantskabet, der bevilger honoraret og at det fremover må være bestyrelsens an-
svar at beslutte, hvem der skal modtage honorar for at udføre arbejde for DMgU.     
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 Ønsket ikrafttrædelse:  
 2016   
 

----- 
 
 GA: Vi har haft problemer i 2 år. Aftalen er, at arbejdet skal udføres som aftalt.  
 
 LM: Det bliver et problem, hvis bestyrelsen skal bevilge sig selv penge. Det kan 

og vil vi ikke. Henstiller, at vi fortsætter som hidtil. 
 
 MBS: Det er imponerende, at arbejdet fortsat efter 16 år udføres til 12.000 kr og 

at det kun har været forsinket 2 gange. 
 
 LM fremsatte ændringsforslag til erstatning af det oprindelige forslag: 
 Repræsentantskabet besluttede i 1999 at bevilge kasserer Michael Sølling Ras-

mussen et årligt honorar på kr. 12.000,- for at udarbejde DMgU’s regnskab. Ho-
noraret kommer til udbetaling ved leverance af det reviderede regnskab i forbin-
delse med det årlige repræsentantskabsmøde. 

 
Er det reviderede regnskab ikke leveret til tiden, vil der være en reduktion af ho-
noraret med de faktuelle ekstraudgifter i forbindelse med ekstraordinære repræ-
sentantskabsmøde(r). 

 
  Afstemning:   For: 26 Imod: 1 Undlod: 1        
 
  Ændringsforslaget vedtaget. 
 
Forslag nr. 7  Indsendt af:  Bagsværd Minigolf Klub 
 
  Vedrører:  Udarbejdelse af DMgU’s regnskab    
   
  Repræsentantskabet henstiller til bestyrelsen, at fordele og ulemper, ved at DIF’s 

administration fremover udarbejder DMgU’s regnskab, undersøges.   
     
   Begrundelse:   
  Forsinkelsen af DMgU’s regnskab de sidste 2 år viser, at der er nogle særdeles 

vigtige processer i bestyrelsen, der ikke fungerer tilfredsstillende.  
  
  Af de eksisterede 61 DIF-specialforbund får de ca. 40 forbund deres regnskab 

udarbejdet af DIF’s administration.   
 
  Ønsket ikrafttrædelse:  
  2016   
  

----- 
 
 LM: DMgU har en udgift på ca 30.000 kr til udarbejdelse af regnskab. Det dækker 

honorar til kassereren samt revisoromkostninger. DIF har anslået omkostninger-
ne til 64.000 – 72.000 kr, hvis de skal overtage det. Prisen baserer sig på 1000 
bilag. 

 
 Vi har 2 valg: 

 Vi laver fortsat regnskabet – udgift ca 30.000 kr + en del arbejde 

 DIF overtager det – udgift ca 70.000 kr + fortsat en del arbejde. 
 
 TF: Vedtag forslaget og få udarbejdet omkostningsberegning. 
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 LM: Den beregning er lavet. Det har DIF gjort. Vi har 398 hovedbilag, der hver 
især har flere underbilag. Det samlede antal bilag er på godt og vel 1000. 

 
  Afstemning:   For: 5 Imod: 18 Undlod: 5     
 
  Forslaget forkastet. 
 
Forslag nr. 8   Fremsættes af DMgU’s bestyrelse 
 
 Vedrører Turneringsbestemmelser, spilleregler, straffebestemmelser, 

dommerbestemmelser, førelse af spilleprotokol samt Påbud og forbud. 
 
 Som et led i tilpasning af vore regler til WMF’s er udarbejdet et sæt sportslige 

regler (spilleregler), der skal erstatte vore nugældende regler. 
 
 Hele regelsættet fremsættes til samlet behandling. 
 
 Ved godkendelse bortfalder spilleregler, straffebestemmelser, dommerbestem-

melser, førelse af spilleprotokol samt Påbud og forbud, da alt fra disse bestem-
melser er medtaget i det nye regelsæt. En stor del af Turneringsbestemmelserne 
er ligeledes overført til det nye regelsæt. Ved godkendelse erstattes Turnerings-
bestemmelserne af et nyt sæt Turneringsbestemmelser, bestående af alt, der ik-
ke er ført over i det nye regelsæt. 

 
 Det nye regelsæt og de tilpassede Turneringsbestemmelser er vedhæftet indkal-

delsen som separate filer. 
 
 Det nye regelsæt betyder ikke en skærpelse. Der er snarere tale om en lempelse 

af nogle af de straffebestemmelser, der forekom urimelige. 
 
 Det anbefales at læse regelsættet igennem inden rep-mødet. 
 
 Begrundelse:   
 Det har været bestyrelsens ønske at få tilpasset vore regler til WMF’s regler i et 

vist omfang. 
 
 Vores regelsæt har været temmelig rodet, da mange ting har stået de forkerte 

steder og en hel del har stået flere steder. 
  
 Ikrafttræden: 
 Det ønskes, at det nye regelsæt træder i kraft fra og med 01.03.2017.  
 
 Den sene ikrafttrædelse skyldes, at tiden til sæsonen 2016 er for kort til, at der 

kan afholdes dommerkurser og udarbejdes materiale til dommerne. 
 
 Eventuelle ændringer til de øjeblikkelige regler, vil naturligvis blive indarbejdet i 

det nye regelsæt. 
 

----- 
 
 KJ: Forslaget og de tilpassede Turneringsbestemmelser udsendes sammen med 

referatet som vedhæftede filer. 
 
 I arbejdet har vi fjernet nogle former for straf, som vi fandt urimelige og uforståeli-

ge. En del af de hårde straffe er lempet.  
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 Eventuelle ændringer til turneringsbestemmelserne, der bliver vedtaget på rep-
mødet, indpasses i de nye bestemmelser. 

 
 MR: I § 17.3 vedr ”Officiel træningstid”, står anlægget, bør det ikke være spille-

området. Der står, at tobaksrygning er strengt forbudt. Det er tilstrækkeligt at 
skrive forbudt, idet forbudt ikke skal gradbøjes. Der omtales også doping. Det hø-
rer ikke hjemme i den §, da doping er nævnt specifikt i anden §. 

 
 KJ: Er enig i, at det ikke er anlægget men spilleområdet. Det er en fejl. Er også 

enig i, at doping er nævnt specifikt andetsteds. Ordet streng slettes. 
 
 I § 17.3 ændrer vi anlægget til spilleområdet samt ændrer strengt forbudt til for-

budt og sletter doping og lader forslaget gå til afstemning. 
 
 Afstemning:   For: 28 Imod: 0 Undlod: 0     
 
  Forslaget vedtaget. 
 
Forslag nr. 9  Fremsættes af DMgU’s bestyrelsen 
 
 Vedrører: Turneringsbestemmelserne §20, 22, 25, 27, 28, 29, 30 & 31. Speci-

fikke bestemmelser vedr DM-hold og DM individuelt. 
 
 Alt, der er markeret med rød, er det, der ønskes fjernet fra paragraf og det, der er 

markeret med blå, er ny tekst, der ønskes sat ind i paragraf. 
 
 Specifikke bestemmelser vedr. DM-holdturneringen 
§ 20 I Elitedivisionen er der 5 spillere på hvert hold, hvor de 4 bedste resultater i hver 

runde tæller til holdets score i hver runde. Dette betyder, at en klub, hvis denne 
ønsker det, godt kan vælge at stille til start med kun 4 spillere. 

 
 I alle øvrige divisioner er der 4 spillere på hvert hold, hvor de 3 bedste resultater i 

hver runde tæller til holdets score i hver runde. Dette betyder, at en klub, hvis 
denne ønsker det, godt kan vælge at stille til start med kun 3 spillere. 

 
 Elitedivisionen består af 6 hold. I 2014 består elitedivisionen dog hun af 5 hold. 

Det betyder, at der ved afslutningen af turneringen 2014 ikke sker nedrykning fra 
elitedivisionen. 

 
  Ingen klub kan have mere end et (2) hold i Elitedivisionen. 
 
 1. Division er med fri tilmelding. Hvis der bliver tilmeldt mere end 8 (11) hold i 1. 

division vil der blive oprettet en 2. division osv. 
 
 I alle divisioner rykker det lavest placerede hold ned og det højeste placerede 

hold rykker op. Kan et hold ikke rykke op pga. max.-reglen, rykker det næstføl-
gende hold op.  

 
§ 22 Alle hold i en division møder alle hold i hver runde, hvor der spilles om kamppoint 

på det samlede holdresultat for runden. (Elitedivisionen 4 bedste spillerresultater 
pr. hold pr. omgang og 1. division 3 bedste spillerresultater pr. hold pr. omgang). 

 
 I elitedivisionen tildeles det hold, der spiller den bedste runde, 5 kamppoint, det 

næstbedste hold tildeles 4 kamppoint og så fremdeles. Hvis 2 eller flere hold spil-
ler runden med samme antal slag, tildeles disse det øverst mulige antal kamppo-
int og de næste kamppoint bortfalder. 
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 I 1. division bruges den samme pointfordeling, dog sådan at hvis der eksempelvis 
er 8 hold i divisionen, får det hold, der spiller den bedste runde 7 kamppoint og 
det næstbedste 6 kamppoint osv. 

 
 Hvis 2 eller flere hold ved afslutningen af turneringen har lige mange point, afgø-

res turneringen først på baggrund af holdenes totale slag. Skulle disse også være 
lige, afgøres placeringerne ved alm. omspil. 

 
 Elitedivisionen afvikles over 5 spilledage (afdelinger). 
 
 1. division afvikles over 4 spilledage (afdelinger). 
 
 Alle afdelinger spilles over 5 runder med start kl. 9:30(runder). Hvis runder grun-

det dårligt vejr eller lignede ikke er påbegyndt kl. 15:30, bortfalder disse. Der skal 
dog minimum 2 runder færdigspillet til, for at en afdeling tæller med. Turnerings-
udvalget kan dispensere fra sluttid. 

 
 Stiller et hold ikke fuldtalligt (fuldtalligt = e-div. 4 og 1. div. 3) op til start eller bliver 

holdet reduceret med en eller flere spillere i løbet af en runde/afdeling, træder 
nedenstående regler i kraft: 

 
 Såfremt det manglende spillerfremmøde skyldes obstruktiv og/eller anden 

usportslig adfærd fra en eller flere spillere på et hold, vil holdet blive diskvalifice-
ret. Det vil det efterfølgende år skulle starte i nederste division eller kvalifikations-
række. 

 
 Såfremt spillermanglen skyldes absolut hændeligt forhold og såfremt de spillere 

på holdet, der ikke er ramt direkte heraf, møder frem og spiller, bevarer holdet si-
ne rettigheder herunder retten til at vinde medaljer, rykke op m.v. 

 
 Der noteres 7 slag på de baner, som et ikke-fuldtalligt hold skulle have spillet og 

som ikke bliver afsluttet af en spiller på holdet. 
 
§ 25 Der udsendes resultatlister efter hver runde til de medvirkende foreninger. Efter 

sidste runde udsendes en samlet resultatliste.  
 
 Resultater skal være tilgængelige på www.minigolf.dk efter hver endt afdelinger. 
 
§ 27 I forbindelse med DM-individuelt eternit (DM-e) og DM-individuelt stor bane (DM-

s) – jfr. § 28 – afvikles 3-mands holdturnering. Alle spillerne på et hold skal re-
præsentere samme forening. Der kan ikke suppleres med spillere fra andre for-
eninger. 

 
 Turneringen afvikles over de 5 indledende runder som slagspilsturnering. Der be-

tales ikke gebyr for anmeldelse af hold. 
 
 Specifikke bestemmelser vedr. DM-individuelt 
§ 28 Der afvikles DM-individuelt 1 gang årligt på eternitbaner og 1 gang årligt på ”stor 

bane” (filt eller beton) samt 1 gang årligt på baner af typen Minigolf Open Stan-
dard (nærmere regler se appendiks A vedrørende DM MOS). Dette er 3 selv-
stændige turneringer. 

 
 For at deltage i DM-individuelt skal man have enten fast dansk bopæl eller dansk 

statsborgerskab, samt gyldig spillerlicens (dansk eller udenlandsk – se dog ap-
pendiks A). 
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 Tilmelding til DM-individuelt skal være Turneringsudvalget i hænde senest 7 dage 
før arrangementets begyndelse. Efter denne dato, som angives på indbydelsen, 
er der lukket for tilmelding. Turneringsudvalget er forpligtet til ved enhver tilmel-
ding at bekræfte modtagelsen. Ved manglende bekræftelse er det den enkelte 
klubs ansvar at kontrollere, at Turneringsudvalget har modtaget tilmeldingen. 

  
 Ved DM-individuelt spilles i følgende kategorier: 
 Minijuniorer : Piger og drenge   0 - 15 år. 

Juniorer : Piger og drenge 15 - 19 år. 
Damer : Åben for alle damer. 
Herrer : Åben for alle - dog ikke for spillere under 19 år,  
  der stiller op ved DM-enkelt. 

 Seniorherrer : Åben for herrer over 45 år. 
Seniordame : Åben for damer over 45 år. 

 Veteran – herrer : Åben for herrer over 65 år 
 Veteran – damer : Åben for damer over 65 år 
 (se dog appendiks A). 
 
 Overgangsordning: 
 Spillere, der er fyldt 62 år den 01.01.2014, kan fortsat spille som veteran. (Over-

gangsordningen ophører 31.12.2016). 
 
 Der spilles desuden Mixrække, hvor hvert par består af en kvindelig og en mand-

lig spiller. Mixpar-turneringen afsluttes efter de indledende runder (se dog appen-
diks A). 
 

 DM-individuelt på eternitbane (WMF type 2) samt DM-individuelt på stor bane 
(WMF type 1 eller 3) skal for alle kategorier afvikles på et af Turneringsudvalget 
udvalgt anlæg. Spillestedet udvælges på baggrund af en vurdering af indkomne 
ansøgninger fra DMgU’s medlemsforeninger vedrørende valg af spillested til DM 
MOS se appendiks A). 

 
 For at kunne opnå A-spiller-status skal spilleren have afviklet minimum 20(10) 

runder i turneringsåret. Gældende er årsresultaterne for indenlandske turnerin-
ger. 

 
 Enhver herrespiller, der opfylder blot et af nedenstående krav, er A-spiller: 
 -  mellem de 20 bedste herrespillere på snitlisten 1 år tilbage. 
 -  mellem de 10 bedste herrespillere på snitlisten 2 år tilbage. 
 Regerende stormestre spiller gratis til DM-individuelt + mixpar. 
 
 APPENDIKS A: 
 § 1: 
 Fra år til år aftaler turneringsudvalget og bestyrelsen alle regler m v, efter hvilke 

DM individuelt på MOS skal afvikles. 
 Turneringsbestemmelsernes § 23 er ikke gældende for DM MOS. 
 
 § 2: 
 Det er turneringsudvalget og bestyrelsen, der fastlægger evt startgebyr og evt li-

censfrihed. 
 
 § 3: 
 DM MOS afvikles på et af turneringsudvalget og bestyrelsen udvalgt anlæg. 
 
 § 4 
 Reglerne i dette appendiks er gældende indtil udgangen af 2013. 
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§ 29 DM-individuelt afvikles som en slagspilsturnering over 7 runder på filt (WMF type 
3) eller beton (WMF type 1) og 8 runder på eternit (WMF type 2). De 5 første 
runder er indledende runder og de øvrige runder er finalerunder, som mindst 1/3 
af deltagerne eller mindst 4 spillere i hver kategori kvalificeres til. 

 DM-individuelt afvikles som en slagspilsturnering over 8 runder. De første 6 run-
der spilles i to kategorier Herrer og Damer, hvorefter Danmarksmestrene bliver 
kåret i disse kategorier (DIF Mesterskaber). 

 
 Derefter spilles 2 runder i specialkategorier som afsluttes med unionsmedaljer 

(DMgU Mesterskaber) 
 
 Ved DM-individuelt spilles i følgende specialkategorier: 
 Minijuniorer Drenge :   0 - 14 år. 
 Minijuniorer Piger :   0 - 14 år. 

Juniorer Drenge : 15 - 19 år. 
 Juniorer Piger : 15 - 19 år. 

Damer A : 
 Damer B 

Herrer A :  
 Herrer B 
 Seniorherrer : over 45 år. 

Seniordame : over 45 år. 
 Veteran – herrer : over 65 år 
 Veteran – damer : over 65 år 
 (se dog appendiks A). 
  
 Overgangsordning: 
 Spillere, der er fyldt 62 år den 01.01.2014, kan fortsat spille som veteran. (Over-

gangsordningen ophører 31.12.2016). 
 Der spilles desuden Mixrække, hvor hvert par består af en kvindelig og en mand-

lig spiller. Mixpar-turneringen afsluttes sammen med DIF-Mesterskab (se dog 
appendiks A). 

 
§ 30 Alle finaleaspiranter, der har samme resultat efter de indledende runder, går vide-

re til finalen. I finalerunderne spilles således, at nr. 1, 2 og 3 efter de indledende 
runder spiller med hinanden osv. De dårligste i hver kategori starter. 

 
§ 31 I tilfælde hvor to eller flere spillere har samme totale score efter finalerunderne, 

afgøres præmieplaceringerne ved omspil, mens øvrige placeringer afgøres på 
difference. 

 
 Ikrafttræden: 2016.  
 

----- 
 
 MR foreslog, at man for nem hedens skyld delte sagsbehandlingen og afstem-

ningen op i 2:  

 1. del var §’erne 20, 22 og 25 (holdturneringen) 

 2. del var §’erne 27, 28, 29, 30 og 31 (individuel) 
 
 Det var der opbakning til. 
 
 § 20, 22 og 25: 
 JP: Vil man fortsat tvinge hold op i Elitedivisionen, hvis det hold, der skal op, ikke 

kan/vil rykke op. 
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 MR: Det er ikke planen at tvinge nogen op, hvis ikke de har vundet retten til direk-
te oprykning. 

 
 Omgang(e) skal ændres til runde(r) alle steder, det står. 
 
 Efter debatten sker små ændringer i forslaget. 
 
 Følgende ny tekst til §’erne 20, 22 og 25 sættes til afstemning. 
§ 20 I Elitedivisionen er der 5 spillere på hvert hold, hvor de 4 bedste resultater i hver 

runde tæller til holdets score i hver runde. Dette betyder, at en klub, hvis denne 
ønsker det, godt kan vælge at stille til start med kun 4 spillere. 

 
 I alle øvrige divisioner er der 4 spillere på hvert hold, hvor de 3 bedste resultater i 

hver runde tæller til holdets score i hver runde. Dette betyder, at en klub, hvis 
denne ønsker det, godt kan vælge at stille til start med kun 3 spillere. 

 
 Elitedivisionen består af 6 hold. 
 
  Ingen klub kan have mere end 2 hold i Elitedivisionen. 
 
 1. Division er med fri tilmelding. Hvis der bliver tilmeldt mere end 11hold i 1. divi-

sion vil der blive oprettet en 2. division osv. 
 
 I alle divisioner rykker det lavest placerede hold ned og det højeste placerede 

hold rykker op. Kan et hold ikke rykke op pga. max.-reglen, tilbydes næstfølgen-
de hold at rykke op.  

 
§ 22 Alle hold i en division møder alle hold i hver runde, hvor der spilles om kamppoint 

på det samlede holdresultat for runden.. 
 
 I elitedivisionen tildeles det hold, der spiller den bedste runde 5 kamppoint, det 

næstbedste hold tildeles 4 kamppoint og så fremdeles. Hvis 2 eller flere hold spil-
ler runden med samme antal slag, tildeles disse det øverst mulige antal kamppo-
int og de næste kamppoint bortfalder. 

 
 I 1. division bruges den samme pointfordeling, dog sådan at hvis der eksempelvis 

er 8 hold i divisionen, får det hold, der spiller den bedste runde 7 kamppoint og 
det næstbedste 6 kamppoint osv. 

 
 Hvis 2 eller flere hold ved afslutningen af turneringen har lige mange point, afgø-

res turneringen først på baggrund af holdenes totale slag. Skulle disse også være 
lige, afgøres placeringerne ved alm. omspil. 

 
 Elitedivisionen afvikles over 5 spilledage (afdelinger). 
 
 1. division afvikles over 4 spilledage (afdelinger). 
 
 Alle afdelinger spilles over 5 runder. Hvis runder grundet dårligt vejr eller lignede 

ikke er påbegyndt kl. 15:30, bortfalder disse. Der skal dog minimum 2 runder 
færdigspillet til, for at en afdeling tæller med. Turneringsudvalget kan dispensere 
fra sluttid. 

 
 Stiller et hold ikke fuldtalligt (fuldtalligt = e-div. 4 og 1. div. 3) op til start eller bliver 

holdet reduceret med en eller flere spillere i løbet af en runde/afdeling, træder 
nedenstående regler i kraft: 
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 Såfremt det manglende spillerfremmøde skyldes obstruktiv og/eller anden 
usportslig adfærd fra en eller flere spillere på et hold, vil holdet blive diskvalifice-
ret. Det vil det efterfølgende år skulle starte i nederste division eller kvalifikations-
række. 

 
 Såfremt spillermanglen skyldes absolut hændeligt forhold og såfremt de spillere 

på holdet, der ikke er ramt direkte heraf, møder frem og spiller, bevarer holdet si-
ne rettigheder herunder retten til at vinde medaljer, rykke op m.v. 

 
 Der noteres 7 slag på de baner, som et ikke-fuldtalligt hold skulle have spillet og 

som ikke bliver afsluttet af en spiller på holdet. 
 
§ 25 Resultater skal være tilgængelige på www.minigolf.dk efter hver endt afdeling. 
 
 Afstemning:    For: 27 Imod: 0 Undlod: 0   (1 havde forladt salen) 
  
 1. del af forslaget vedtaget. 
 
 § 27, 28, 29, 30 og 31: 
 
 MR: Der bliver større konkurrence for spillerne i de små rækker med den ændre-

de måde at afvikle de individuelle DM’er. De konkurrerer med flere spillere, inden 
der kåres vindere i de enkelte kategorier. 

 
 JS ønskede overgangsordningen for veteraner slettet med den begrundelse, at 

så kunne hans far spille veteran.  
 
 MR: Vi har glemt at anføre ikrafttrædelse. Det skal være 2016. 
 
 Ændringsforslaget blev sat til afstemning. 
 
 Afstemning:    For: 6 Imod: 18 Undlod: 4 
 
 Ændringsforslaget forkastet. 
 
 Efter diskussion, om der skulle etableres åben række, hvor også damerne kunne 

spille blev det ændringsforslag sat til afstemning.  
  
 Afstemning:    For: 0 Imod: 21 Undlod: 6   (1 have forladt salen) 
 
 Ændringsforslaget forkastet. 
 
 Følgende ny tekst til §’erne 27, 28, 29, 30 og 31 sættes til afstemning: 
§ 27 I forbindelse med DM-individuelt eternit (DM-e) og DM-individuelt stor bane (DM-

s) – jfr. § 28 – afvikles 3-mands holdturnering. Alle spillerne på et hold skal re-
præsentere samme forening. Der kan ikke suppleres med spillere fra andre for-
eninger. 

 
 Turneringen afvikles over de 5 indledende runder som slagspilsturnering.  

 
 Specifikke bestemmelser vedr. DM-individuelt 
§ 28 Der afvikles DM-individuelt 1 gang årligt på eternitbaner og 1 gang årligt på ”stor 

bane” (filt eller beton) samt 1 gang årligt på baner af typen Minigolf Open Stan-
dard (nærmere regler se appendiks A vedrørende DM MOS). Dette er 3 selv-
stændige turneringer. 
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 For at deltage i DM-individuelt skal man have enten fast dansk bopæl eller dansk 
statsborgerskab, samt gyldig spillerlicens (dansk eller udenlandsk – se dog ap-
pendiks A). 

 
 Tilmelding til DM-individuelt skal være Turneringsudvalget i hænde senest 7 dage 

før arrangementets begyndelse. Efter denne dato, som angives på indbydelsen, 
er der lukket for tilmelding. Turneringsudvalget er forpligtet til ved enhver tilmel-
ding at bekræfte modtagelsen. Ved manglende bekræftelse er det den enkelte 
klubs ansvar at kontrollere, at Turneringsudvalget har modtaget tilmeldingen. 

  
 DM-individuelt på eternitbane (WMF type 2) samt DM-individuelt på stor bane 

(WMF type 1 eller 3) skal for alle kategorier afvikles på et af Turneringsudvalget 
udvalgt anlæg. Spillestedet udvælges på baggrund af en vurdering af indkomne 
ansøgninger fra DMgU’s medlemsforeninger vedrørende valg af spillested til DM 
MOS se appendiks A). 

 
 For at kunne opnå A-spiller-status skal spilleren have afviklet minimum 10 runder 

i turneringsåret. Gældende er årsresultaterne for indenlandske turneringer. 
 
 Enhver herrespiller, der opfylder blot et af nedenstående krav, er A-spiller: 
 -  mellem de 20 bedste herrespillere på snitlisten 1 år tilbage. 
 -  mellem de 10 bedste herrespillere på snitlisten 2 år tilbage. 
 Regerende stormestre spiller gratis til DM-individuelt + mixpar. 
 
 APPENDIKS A: 
 § 1: 
 Fra år til år aftaler turneringsudvalget og bestyrelsen alle regler m v, efter hvilke 

DM individuelt på MOS skal afvikles. 
 Turneringsbestemmelsernes § 23 er ikke gældende for DM MOS. 
 
 § 2: 
 Det er turneringsudvalget og bestyrelsen, der fastlægger evt startgebyr og evt li-

censfrihed. 
 
 § 3: 
 DM MOS afvikles på et af turneringsudvalget og bestyrelsen udvalgt anlæg. 
 
§ 29 DM-individuelt afvikles som en slagspilsturnering over 8 runder. De første 6 run-

der spilles i to kategorier Herrer og Damer, hvorefter Danmarksmestrene bliver 
kåret i disse kategorier (DIF Mesterskaber). Derefter spilles 2 runder i specialka-
tegorier, som afsluttes med unionsmedaljer (DMgU Mesterskaber ) 

 
 Ved DM-individuelt spilles i følgende specialkategorier: 
 Minijuniorer Drenge :   0 - 14 år. 
 Minijuniorer Piger :   0 - 14 år. 

Juniorer Drenge : 15 - 19 år. 
 Juniorer Piger : 15 - 19 år. 

Damer A : 
 Damer B 

Herrer A :  
 Herrer B 
 Seniorherrer : over 45 år. 

Seniordame : over 45 år. 
 Veteran – herrer : over 65 år 
 Veteran – damer : over 65 år 
 (se dog appendiks A). 
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 Overgangsordning: 
 Spillere, der er fyldt 62 år den 01.01.2014, kan fortsat spille som veteran. (Over-

gangsordningen ophører 31.12.2016). 
 
 Der spilles desuden Mixrække, hvor hvert par består af en kvindelig og en mand-

lig spiller. Mixpar-turneringen afsluttes sammen med DIF-Mesterskab (se dog 
appendiks A). 

 
§ 30 Tekst udgår – de efterfølgende §’er nummereres fortløbende efter § 29. 
 
 Ikrafttræden: 2016.  
 
 Afstemning:    For: 28 Imod: 0 Undlod: 0    
  
 2. del af forslaget vedtaget. 
 
 Hermed er hele forslag nr 9 vedtaget. 
 
ad pkt 9 : Frivillighedsstrategi: 
  Frivillighedsstrategi og implementeringsplan var udsendt sammen med dagsor-

denen. 
 
  LM gennemgik frivillighedsstrategien. Formålet med strategien er at gøre det at-

traktivt at være firvillig. Det bliver bestyrelsens ansvar, at strategien implemente-
res. PTO er allerede kommet godt i gang med AG som tovholder. Udviklingskon-
sulenten bliver DMgU’s bærende kraft. 

 
ad pkt 10 : Politikkatalog: 
  Politikkatalog var udsendt sammen med indkaldelsen. 
 
  LM gennemgik politikkataloget, der er bygget op om elementerne Udvikling, Ud-

dannelse og Elite. Han nævnede enkelte af de konkrete mål. 
 
  Projekt ”gl bane – ny klub” udløber i 2018. Det skal genforhandles med DIF 
 
  Opfordrede til at støtte op om lokalunionernes arrangementer. 
 
ad pkt 11 : Valg til bestyrelsen:  
  På valg er formand, sekretær og bestyrelsesmedlem i henhold til lovene.  
 
  Formand Leif Meitilberg er villig til genvalg. 
  
  Leif Meitilberg valgt. 
 
  Sekretær Inger Neye modtager ikke genvalg. 
 
  Alf Jakobsen er villig til at modtage valg. 
   
  Alf Jakobsen valgt. 
 
  Bestyrelsesmedlem Kristina Matthies er villig til genvalg. 
 
  Kristina Matthies valgt. 
 
  JP: KJ erklærede sidste år, han kun ville vælges for et år. Hvis han derfor vil blive 

i hele sin valgperiode, skal han vælges igen. 
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  KJ: Jeg er ikke enig, men fredens skyld: Ja, jeg er villig til at side valgperioden ud 
(1 år). 

 
  Karsten Jørgensen valgt.  
 
  Derudover består bestyrelsen af Michael Sølling (kasserer) 
 
  LM: Bestyrelsen foreslår Per Danielsen som suppleant. 
 
  Per Danielsen valgt.  
 
 ad pkt 12 : Valg til Appeludvalget: 
 
  LM: På valg er Jan Nielsen. Han er villig til genvalg. 
 
  Jan Nielsen valgt. 
 
  Derudover består udvalget af: 
  Jan Lyø (på valg 2017) 
  Jakob Petersen (på valg i 2018) 
 
  Derudover var der valg af 2 suppleanter. 
  1. suppleant blev: Simon Junker 
  2. suppleant blev: Carsten Berg 
 
ad pkt 13 : Valg af revisionsfirma: 
  Bestyrelsen foreslår Kovsted & Skovgård.  
 
  Kovsted og Skovgård valgt. 
 
ad pkt 14 : Valg til øvrige udvalg: 
 
  Turneringsudvalget: 
  På valg er Morten Rasmussen, Torben Tjordvang og Vincent Huus. De er alle 3 

villige  til genvalg.  
 
  Morten Rasmussen, Torben Fjordvang og Vincent Huus valgt. 
 
  Derudover består udvalget af Ib Jørgensen og Bjarne Hansen.  
   
  Dommer- & Teknisk Udvalg: 
  
  På valg er Morten Rasmussen, der er villig til genvalg.  
 
  LM: Bestyrelsen har skriftlig accept fra Heino Nielsen på, at han opstiller til valg til 

Dommer og Teknisk Udvalg 
 
  MR: Jeg trækker mig. 
 
  Heino Nielsen valgt. 
 
  Derudover består udvalget af Karsten Jørgensen 
  

ad pkt 15 : Fastsættelse af kontingent, spillelicens og betalinger: 
 
  Foreningskontingent:   0 kr 
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  Spillerlicens:      0 kr 
 
   Startpenge: 
   DM-holdturneringen – over 4 afdelinger: 
  5-mandshold:    1500 kr 
  4-mandshold:    1000 kr 
 
  DM-holdturneringen – over 1 afdeling: 
  3-mandshold:     0 kr 
 
  DM-holdturneringen Ungdom – over 1 afdeling: 
  Hold:      0 kr 
 
  Danske Mesterskaber: 
  Herrer A:     50 kr 
  Mix (pr. par):  (1)   0 kr   
  Øvrige:     50 kr 
  Juniorer:     25 kr 
   (1) Den klub, som herrespilleren repræsenterer, skal tilmelde parret. 

 
  DM - WMF type 4: 
  Er pt. holdt udenfor standardregler for betaling, da dette er et udviklingsområde 

se Turneringsbestemmelserne § 28 appendix A. 

 
  Afgifter 
  Manglende klubtøj   100 kr 
  Manglende indsendelse til DMgU jævnfør love og vedtægter 100 kr 

 
----- 

 
  LM: Det er uændrede kontingenter og gebyrer..  
 
  Afstemning:  For: 27 Imod: 0 Undlod: 0    (1 havde forladt salen) 
    
  Forslaget vedtaget.      

 
ad pkt 16 : Behandling af budget:  
  Budget 2016 var udsendt sammen med indkaldelsen.  
 
  LM viste budget på skærm. Der budgetters med et underskud på 49.000 kr  
  

----- 
  
  MR opfordrede til, at der blev fundet et billigere sted at afvikle klub-

/organisationsmøde. Det kunne eksempelvis være RMK, der har faciliteterne og 
som er meget billigere. 

 
   
 ad pkt 17 : Eventuelt:  
  LM takkede for god ro og orden.  
   

----- 
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 Bilag 1. 
 
Dagsorden punkt 2 : Mandaternes prøvelse 
 

Delegerede DMgU, Repræsentantskabsmøde 27/2 2016 
  

       Nedenstående følger liste over det maksimale antal af delegerede til det kommende  
  repræsentantskabsmøde den 27/2 2016 i Fredericia. 

    
       

       Klub Medlemmer Stemmer 

 

Tilstedeværende 

  

       Bagsværd Minigolf Klub 3 1 
 

1 
 

0 
Broager Banegolf Klub 38 2 

 
2 

 
0 

Fjordager Idrætsforening 22 1 
 

0 
 

-1 
Foreningen af aktive ældre i Vissenbjerg 60 2 

 
0 

 
-2 

Gladsaxe Minigolf Klub 49 2 
 

2 
 

0 
KFUM Idræt's Minigolf Klub 40 2 

 
0 

 
-2 

Lolland Minigolf Klub - Sukkertoppen 17 1 
 

1 
 

0 
Minigolf Clubben Gelsted 37 2 

 
2 

 
0 

Minigolf Klub Hasmark 239 4 
 

0 
 

-4 
Minigolf Team Grøndal 3 1 

 
0 

 
-1 

Minigolfklubben Brøndby Strand 40 2 
 

0 
 

-2 
Minigolfklubben Høng Fun Park 10 1 

 
0 

 
-1 

Nord-Als Minigolf Klub 91 3 
 

2 
 

-1 
Nyborg Banegolf Club 9 1 

 
0 

 
-1 

Odense Minigolf Club 27 2 
 

2 
 

0 
Putterteam Odense 198 4 

 
4 

 
0 

Randers Minigolf Klub af 1952 15 1 
 

1 
 

0 
Roslev Idrætsklub 37 2 

 
2 

 
0 

S.I.F Minigolf Klub 13 1 
 

1 
 

0 
Sportsklubben Sommerbyen Ejby 215 4 

 
2 

 
-2 

Sæby Svømmeforenings Minigolf 665 4 
 

0 
 

-4 
Aalborg Minigolf Klub 133 3 

 
0 

 
-3 

Aarhus Minigolf Klub 25 1 
 

1 
 

0 

 
  

     

 
1986 47 

 
23 

 
-24 

Lokalunioner: 
      FMgU 
 

1 
 

1 
 

0 

SMgU 
 

1 
 

0 
 

-1 

JMgU 
 

1 
 

1 
 

0 

       Bestyrelsen 
 

5 
 

3 
 

-2 

  
  

   
  

  
55 

   
-27 

       I alt stemmeberettigede 
   

28 
  

       

       

  

Kvalificeret flertal 
(2/3) 19 

  

       

  
Almindeligt flertal 15 
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 Bilag 2.                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Formandsberetning for 2015. 
 
NM: 
Året blev startet med fuld fart frem mod Påske og de Nordiske Mesterskaber i Odense. Landshol-
dene med spillere og trænere, Turneringsudvalget, Dommer og Teknisk udvalg, Bestyrelsen og ik-
ke mindst Putter Team Odense fik lagt rigtig mange timer i at få alt til at lykkes og det gik rigtig 
godt.  
 
Arrangementet forløb uden sværdslag og alle ydede en fremragende indsats. Putter Team sørge-
de for, at alle blev betjent af et altid smilende personale og at omgivelserne hele tiden fremstod i 
præsentabel stand. Turneringsudvalget, Dommer og Teknisk udvalg samt Bestyrelsen fik afviklet 
alt det organisatoriske omkring spillet og åbning/ lukning. Landsholdene sørgede for underholdnin-
gen med spændende kampe og flot spil.  
 
Det hele blev kronet med 3 Danske individuelle Nordiske Mestre – Laura Fogh Henriksen, Vincent 
Huus og undertegnede.  
 
Her vil jeg gerne bruge lejligheden til peronligt at takke alle de spillere og ledere, der var med til at 
gøre de Nordiske Mesterskaber til en kæmpe oplevelse. Det engagement, der blev lagt for dagen i 
månederne op til mesterskabet og under mesterskabet, var helt fantastisk og alle, der bidrog, kan 
se tilbage på det med stor stolthed. Det viste med stor tydelighed, hvordan et fællesskab kan fun-
gere og løfte evne, vilje og fokus til nye højder. Kunne vi bare komme i nærheden af denne menta-
litet i den daglige træning rundt om i klubberne, ville niveauet i dansk minigolf blive væsentligt høje-
re. Tak skal I have, I ved, hvem I er! 
 
DMgU-arrangementer: 
Alle DMgU arrangementer blev gennem året flot afviklet af Turneringsudvalget og alle de forenin-
ger, der stillede anlæg og faciliteter til rådighed. Der er for mange til, at alle kan nævnes, men en 
forening fortjener dog lidt ekstra omtale. Brøndby Strand Minigolf afholdt for første gang et DMgU 
arrangement efter at have ”øvet” sig sammen med SMgU flere gange. 
 
På trods af tydelig bekymring for, om de nu slog til, så leverede Brøndby Strand et fremragende ar-
rangement, som forløb helt uden problemer – så en særlig tak til jer i Brøndby og en opfordring til 
de andre foreninger i DMgU til at prøve lykken på samme måde en dag. Tillykke til alle vindere i al-
le kategorier ved alle Danske Mesterskaber 
 
Bestyrelsen: 
Ikke alt i Dansk Minigolf var fryd og gammen i løbet af året. Bestyrelsen var - for andet år i træk - 
for sent ude med at få revideret regnskabet. Det har afstedkommet berettiget kritik og vil være et 
væsentligt fokuspunkt i bestyrelsen fremover. Jeg er dog stadigvæk af den overbevisning, at vi bør 
holde regnskabet i egne rækker og ikke ”overlade” det til eksterne. 
 
Sociale medier / hånende adfærd: 
På de sociale medier viste året sig bestemt ikke fra sin pæne side. Mange mener nu, at det er fuldt 
ud acceptabelt at være nedladende og hånende overfor andre og specielt over for de frivillige i 
DMgU’s organisation. Jeg håber virkeligt, at dette er et overstået kapitel og at alle finder tilbage i 
en debatform med respekt for andre og deres holdninger.  
 
I det hele taget syntes jeg, at nogle af vores medlemmer udviser en total mangel på respekt over-
for det frivillige arbejde, der udføres. Der skal nok en holdningsændring til blandt disse. En tilgang, 
hvor man ikke blot kritiserer, men også kommer med løsningsforslag, ville være et kæmpe skridt i 
den rigtige retning. Kritik i sig selv er positivt uanset, om den er god eller dårlig, men negativ kritik 
uden alternative forslag er ikke fremmende, specielt ikke, når det leveres med nedladende udtalel-
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ser. Jeg ved at mange af dem, der bruger tid på at debattere minigolfen, bærer kærligheden til spil-
let dybt i hjertet og jeg håber, at de vil bruge denne til, at vi sammen kan bringe minigolfen fremad. 
 
Alkohol: 
Også alkohol nåede at have en effekt på Dansk Minigolf i løbet af året. Desværre var mange træ-
ningsdage præget af langvarig regn, hvilket medførte, at nogle valgte at indlede 3. halvleg allerede, 
inden spillet var startet. Det betød igen, at en stor del følte sig forstyrret i deres forberedelser til 
turneringerne. På baggrund af dette blev der indført officiel træningstid på dagen før spillet til 
DMgU arrangementer med de dertil hørende muligheder for sanktioner. Efter denne indførsel af 
træningstid har der ikke været nogen former for udfordringer – tak for det. 
 
Nordisk samarbejde: 
På den store scene sker der ting og sager. Danmark tog i forbindelse med de Nordiske Mesterska-
ber initiativ til at få startet et fælles Nordisk samarbejde. Dette blev fulgt op med et uformelt møde 
mellem Danmark, Sverige og Finland under træningsdagene ved Herre-Dame VM i Finland. Her 
blev det aftalt, at Sverige skal være vært for et mere formelt møde, som afvikles den 19.-20. marts 
2016 i Stockholm. Samarbejdet vil sandsynligvis komme til at indeholde erfaringsudvekslinger mel-
lem alle landende omkring ungdomsarbejde, klubudvikling, klubfastholdelse, klubskabelse og selv-
følgelig de Nordiske Mesterskaber. Også emner som uddannelse og samarbejde overfor EMF og 
WMF er blevet nævnt som mulige arbejdsområder for det fremtidige samarbejde. Dette møde del-
tager DMgU’s bestyrelse selvfølgelig i på samme måde som ved EMF og WMF møder. 
 
DIF: 
Også hos Danmarks Idrætsforbund er der ændringer på vej. I forbindelse med den nye strategi, 
som blev vedtaget ved Årsmødet 2015, arbejdes der på en omlægning af mulighederne for at få 
tildelt økonomisk støtte til alle medlemsforbundene. Det tyder nu på, at den nye økonomiske støt-
testruktur vil blive vedtaget på det kommende årsmøde. Hele den gamle fordelingsnøgle vil bort-
falde og erstattes af en rammemodel, der indeholder et fast grundtilskud (nuværende grundtilskud 
+ medlems- og klubtilskud) samt et strategisk tilskud. Det strategiske tilskud kan principielt inde-
holde hvad som helst, men er baseret på en subjektiv vurdering, så den bliver lidt svær at plan-
lægge ud fra. Dog vil de indgåede strategiske aftaler være gældende for 4 årige perioder og såle-
des give en vis ro i planlægningen. Skulle forslaget blive vedtaget, vil den nye økonomiske støtte-
struktur være gældende fra 2018. Derfor håber den nuværende bestyrelse, at der vil blive valgt 2 
suppleanter på det kommende repræsentantskabsmøde den 27. februar 2016. De 2 suppleanter 
vil blive en integreret del af bestyrelsesarbejdet for at øge ressourcerne i bestyrelsen. Samtidigt 
forventer jeg, at bestyrelsesarbejdet bliver mere præget af strategisk arbejde frem for driftsopgaver 
som i dag – disse forventes at blive flyttet til de enkelte udvalg. 
 
Organisationsmøde/Klubmøde: 
Sammenlægningen af Organisationsmødet og Klubmødet fungerede rigtig godt. Mødets hovedte-
ma var minigolfens fremtid og alle deltagerne bød ind med ideer om både stort og småt. Ideerne vil 
nu indgå i en liste over muligheder, som bestyrelsen vil benytte sig af i det fremtidige arbejde – tak 
for jeres meget engagerede deltagelse. Det var en fornøjelse at være en del af.  
 
Af hovedpunkter fra mødet kan nævnes, at Turneringsudvalget arbejder med en tilretning af vores 
DM-Holdturnering og at bestyrelsen arbejder på at udforme en frivillighedsstrategi, som fremlæg-
ges til vedtagelse på repræsentantskabsmødet. 
 
Konsulent: 
Som I formentligt ved, sagde vi farvel til vores Udviklingskonsulent i slutningen af oktober. Efterføl-
gende er der blevet arbejdet på at finde en ny Udviklingskonsulent og jeg kan fortælle, at Louise er 
startet den 1. februar 2016. Louise kommer til at bruge den første tid til at lære minigolfen at ken-
de, men har allerede nu en stiftende generalforsamling i Rudersdal i sin kalender. I (klubberne) kan 
allerede nu begynde at forberede jer på, at Louise kommer på besøg hos jer . Jeg håber, at I alle 
vil tage godt imod Louise, efterhånden som I møder hende. 
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Jeg minder jer alle om, at alle DMgU’s e-mail adresser venter på jeres forslag og at alle former for 
ideer, positiv eller negativ kritik eller anden form for råd gerne modtages. 
 
Det sidste punkt i min beretning er desværre et farvel: 
Inger Neye har efter 8 år i bestyrelsen valgt ikke at genopstille og forlader derfor bestyrelsen. Inger 
har igennem årene været en sikker støtte omkring bestyrelsesarbejdet og har primært haft sit virke 
rettet mod arrangementer og elitearbejdet. Jeg håber, at DMgU fortsat kan trække på Ingers frivil-
lighed ved forskellige arrangementer. Fra min side skal der lyde et stort tak for samarbejdet og god 
vind fremover. 
 
 
Med sportslig hilsen 
 
 
Leif Meitilberg 
Formand, Dansk Minigolf Union 
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Bilag 3. 
 
Årsberetning fra turneringsudvalget. 

 
Årsberetning fra turneringsudvalget  
 
Efter repræsentantskabsmødet 2015 kunne vi heldigvis konstatere, at der kom nyt blod til turne-
ringsudvalget, idet der blev valgt 2 nye medlemmer. Udvalget består nu af 5 medlemmer: 
Ib Jørgensen 
Morten Rasmussen 
Bjarne Hansen 
Vincent Huus 
Torben Fjordvang 
 
DM Hold: 
DM Holdturneringen for 2015 blev som forrige år afviklet over 5 afdelinger for elitedivisionen og 4 
afdelinger for 1. division. 
 
Elitedivisionen spillede 1. afdeling alene på OMC betonanlæg, mens de andre afdelinger blev af-
viklet sammen med 1. division over en spilledag. Elitedivisionen bestod desværre igen kun af 5 
hold, mens 1. division bestod af 9 hold. 
 
Medaljerne i de 2 divisioner blev fordelt således: 
Elitedivisionen: 
Guld: Minigolf Clubben Gelsted 1  
Sølv: Putter Team Odense 1 
Bronze: Odense Minigolf Club 1 
 
1. division: 
Guld: Minigolf Clubben Gelsted 2 
Sølv: Odense Minigolf Club 2 
Bronze: Putter Team Odense 2 
 
Grundet turneringsbestemmelserne § 20 må ingen klub have mere end 1 hold I elitedivisionen, 
hvorfor oprykning fra 1. division bliver Nord-Als Minigolf Klub. 
 
TU ønsker samtlige medaljetagere tillykke. 
 
DME: 
Årets DME var henlagt til Gelsted, hvor Minigolf Clubben Gelsted som sædvanligt havde stablet et 
godt arrangement på benene. Der blev over hele linjen vist meget godt spil. 
 
Den endelige sejr i herrerækken gik efter fantastisk flot spil i sidste runde til Vincent Huus fra Putter 
Team Odense med Simon Junker fra Odense Minigolf Club og Jannick Skov fra Gladsaxe Minigolf 
Klub på de efterfølgende pladser. 
 
I damerækken løb Laura Fogh Henriksen fra Aalborg Minigolf Klub efter flot spil i de sidste runder 
med den endelige sejr med Inge Lise Hansen fra Nord-Als Minigolf Klub og Britta Frederiksen fra 
Nord-Als Minigolf Klub på de efterfølgende pladser. 
 
I Senior herre blev topstriden et internt klubopgør mellem Leif Meitilberg og Morten Rasmussen 
begge fra Odense Minigolf Club. Det blev Leif Meitilberg, der løb med den endelige sejr med Mor-
ten Rasmussen og Preben Skov fra Gladsaxe Minigolf Klub på de efterfølgende pladser. 
 
Veteran herre blev endnu en gang vundet af Erik Meldgaard fra Randers Minigolf Klub med Leif 
Bæk fra Roslev Idræts Klub og Lars Jakobsen fra Minigolf Clubben Gelsted på de efterfølgende 
pladser. 
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Veteran dame blev vundet af Conny Jakobsen fra Minigolf Clubben Gelsted med Grethe Knop fra 
Minigolf Clubben Gelsted og Helen Norup fra Aalborg Minigolf Klub på de efterfølgende pladser. 
 
I juniorrækken var der desværre kun 1 deltager. Her viste Tim Danielsen fra Ejby Minigolf Klub 
fremragende spil, hvorfor det er fuld fortjent, at han kan kalde sig dansk mester. 
 
I minijuniorrækken blev Jeppe Vitten Jensen fra Silkeborg Idræts Forening en overlegen vinder 
med Jakob Meitilberg fra Odense Minigolf Club på andenpladsen. Her deltog kun 2 spillere. 
 
Holdturneringen blev atter en ren fynsk forestilling med Minigolf Clubben Gelsted foran Odense 
Minigolf Club og med Putter Team Odense på tredjepladsen. 
 
TU ønsker alle vindere tillykke. 
 
DMS: 
Årets DMS blev afviklet på beton hos Odense Minigolf Club, der selvfølgelig havde stablet et godt 
arrangement på benene. 
 
I herrerækken var der stor jævnbyrdighed gennem de første 5 runder. Det var først i de sidste 2 
runder, at afgørelsen faldt. Vinderen blev Vincent Huus fra Niendorfer Minigolf Klub med John 
Hansen fra Minigolf Club Gelsted og Torben Fjordvang fra Roslev Idræts Klub på de efterfølgende 
pladser. 
 
I damerækken vandt Laura Fogh Henriksen fra Aalborg Minigolf Klub foran Inge Lise Hansen fra 
Nord-Als Minigolf Klub og Kristina Matthies fra Nyborg Minigolf Club. 
 
Senior herre rækken blev vundet af Morten Rasmussen fra Odense Minigolf Club med Christian 
Maglemose fra Minigolf Clubben Gelsted og Jan Lyø fra Putter Team Odense på de efterfølgende 
pladser. 
 
Veteran herrer blev en kamp mellem de 3 første ved DME. Det blev atter Erik Meldgaard fra Ran-
ders Minigolf Klub, der løb med 1. pladsen med Lars Jakobsen fra Gelsted Minigolf Club og Leif 
Bæk fra Roslev Idræts Klub på de efterfølgende pladser. 
 
Veteran damer blev også en kamp mellem de 3 bedste fra DME. Vinder blev Helen Norup fra Aal-
borg Minigolf Klub med Grethe Knop fra Minigolf Clubben Gelsted og Conny Jakobsen fra Minigolf 
Clubben Gelsted på de efterfølgende pladser. 
 
Juniorrækken havde som ved DME kun 1 deltager. Det blev igen Tim Danielsen fra Ejby Minigolf 
Klub, der kan kalde sig dansk mester. 
 
Minijunior rækken havde de samme 2 deltagere som ved DME. Det blev atter Jeppe Vitten Jensen 
fra Silkeborg Idræts Forening, der løb med første pladsen med Jakob Meitilberg fra Odense Mini-
golf Club på anden pladsen. 
 
Holdturneringen blev vundet af Minigolf Clubben Gelsted med Odense Minigolf Club og Gladsaxe 
Minigolf Club på de efterfølgende pladser. 
 
TU ønsker alle vindere tillykke. 
 
DM MOS: 
I håbet om at finde en ny vinder af DM MOS, havde vi henlagt årets DM til West Coast Minigolf i 
Blåvand. Det var et forholdsvist nyt og stort anlæg, der stillede en del krav til spillerne, der alle var 
indstillet på, at ”mesteren” i år skulle ned med nakken. Dette blev til fulde opfyldt, idet vinderen af 
Eliterækken blev Morten Rasmussen fra Odense Minigolf Club med Simon Junker fra Odense Mi-
nigolf Club og Michael Sølling på de efterfølgende pladser. 
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I A-rækken blev vinderen Henning Schødt fra Randers Minigolf Klub med Karsten Jørgensen fra 
Randers Minigolf Klub og Morten Christiansen fra Odense Minigolf Club på de efterfølgende plad-
ser. 
 
B-rækken blev vundet af Lis Schødt fra Randers Minigolf Klub med Jeppe Vitten Jensen fra Silke-
borg Idræts Forening og Susanne Lindhardt fra Odense Minigolf Club på de efterfølgende pladser. 
 
TU ønsker alle vindere tillykke. 
 
Andet: 
TU må nok erkende, at vi ikke har været gode nok til at få opdateret de forskellige lister, der er til-
gængelige. Vi kan kun beklage og sige, at vi i det kommende år vil gøre os virkelig umage for at 
stille alle tilfredse med resultaterne. 
 
Vi vil for det kommende år gerne opfordre klubberne til at overholde de fastsatte tidsfrister omkring 
tilmeldinger samt holdopstillinger. Når dette er sagt, skal det retfærdigvis siges, at året 2015 var lidt 
bedre end de foregående år, men det kan gøres bedre. 
 
TU vil gerne takke de arrangerende klubber for et godt samarbejde omkring afviklingen af de en-
kelte afdelinger. 
 
Turneringsudvalget 
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Årsberetning 2015 fra Dommer og Teknisk Udvalg. 

 
Den primære opgave for Dommer og Teknisk Udvalg i 2015 var at finde dommere til holdturnerin-
gen. En opgave der blev løst uden de store problemer, idet der var 6 eller 7 dommere til rådighed 
til samtlige afdelinger. Til DM-e og DM-s var der 5 dommere, der stillede sig til rådighed.  
 
Brøndby Strand Minigolf’s anlæg blev besigtiget og godkendt til afvikling af turneringer. 3. afdeling i 
holdturneringen blev efterfølgende afviklet hos dem.  
 
Der er ikke modtaget klager eller protester.  
 
Der har været brugt tid på tilpasning af DMgU’s spilleregler m m til WMF’s regler. 
 
Ved udgangen af året råder DMgU fortsat over 10 dommere: Allan Schwab, Ib, Jakob, Jan, Kar-
sten, Klaus H, Laura, Morten R, Ole R og Teddy.  Det er tilstrækkeligt til at afvikle DMgU-
arrangementerne i 2016. Et dommerkursus planlægges inden sæsonen 2017. 
 
Dommer- og Teknisk Udvalg 
Morten og Karsten 
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Årsberetning 2015 fra Udviklingsudvalget. 
Ved årets start var Lejre kommune, Sæby Minigolf og DMgU langt inde i forhandlingerne om etab-
lering af 18 hullers eternitanlæg. Vej og Park i Lejre kommune var aktivt gået ind i projektet og for-
beredt området til banerne. 
 
Der blev afholdt møde med Herning Cricket og Herning kommune i forsøget på at opnå enighed 
om minigolf. 
 
Der blev samarbejdet med Aarhus Minigolf med henblik på at få etableret en klub i forbindelse med 
Aarhus Minigolf. Arbejdet med Aarhus foregik henover foråret. I løbet af sommeren bliver Minigolf 
Klub Aarhus en realitet. Den første spiller fra Aarhus deltog i DMgU-arrangement ved DM storba-
ne. 
 
Medio 2015 kontaktede Rudersdal kommune DMgU med henblik på assistance til etablering af 
klub og baner. Der arbejdes videre med Rudersdal. Vi er nu så vidt med Rudersdal, at der er ind-
kaldt til stiftende generalforsamling. 
 
Henover året melder en del af de foreninger, der tidligere har vist interesse for minigolf, desværre 
fra.  
 
Der blev afviklet Schools on the run i samarbejde med RMK i midtbyen i Randers. Her deltog 83 
elever. 
 
I oktober blev DMgU desværre nødt til at sige farvel til udviklingskonsulent Anders Grønnegaard, 
da DIF, der er hovedsponsor til udviklingskonsulenten, ønskede en anden profil. Efterfølgende blev 
der arbejdet på at finde den nye person på pladsen. 
 
En stor tak til Anders for hans indsats. 
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Seniorkoordinator/-landstræner beretning 2015: 
 
Jeg overtog posten sidst i april 2015 med en hurtig opgave. Jeg skulle stille et landshold, der skulle 
spille til august i Askim. Det lykkedes med besvær at samle et hold uden reserve. Jeg var nok lidt 
sent ude. Jeg fandt et godt hotel ikke for dyrt og med aflåst p- kælder. Afstanden til anlægget var 
ca. 15 min.  
 
Om resultatet kan jeg sige, at det var tilfredsstillende, alle levede op til det snit, de var udtaget 
med. 
 
Her sidst i 2015 har jeg udtaget en bruttotrup med henblik på EM i Finland 2016. 
 
Jeg vil gerne takke Robert for hans hjælp og velvilje med alt det papirarbejde, der følger med job-
bet, så det blev gjort rigtig. 
 
Til slut vil jeg lige nævne Nordisk Mesterskab, selv om det er før min tid. Seniorholdet bestående af 
Leif Meitilberg, Morten Rasmussen, Kim Christiansen og Inge-Lise Prip, fik en Bronze medalje. In-
ge-Lise Prip fik en Bronze medalje i Dame senior. Leif Meitilberg et Nordisk Mesterskab - en Guld 
medalje. Rigtig godt gået. 
 
Seniorkoordinator/-landstræner  
Jan Vitten Rasmussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


