Dagsorden: Bestyrelsesmøde
Dato:

28. august 2019, kl. 18.00

Sted:

Stadionvej 50D, Odense

Deltagere:

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

Afbud:

Mikkel Brandstrup Sartor (MBS)

Gæster:

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

2. Kontaktpersoner og lokale møder opfølgning
Baggrund:
Vi ønsker tættere kontakt med lokalunionerne og vi ønsker at afholde lokale møder jf. sidste
års erfaring. Hvad er status herpå?
Handling:
Der er aftalt møde med SMgU 4. september. Der er derudover lavet en rokade på
kontaktpersoner til de forskellige lokalunioner. Rokaden betyder at kontaktpersonerne til
lokalunionerne ser således ud:
OI er kontaktperson for JMgU
MBS er kontaktperson for FMgU
TF er kontaktperson for SMgU
JH er kontaktperson for Bornholm
De nye kontaktpersoner til de forskellige lokalunioner tager kontakt til ansvarlige for
lokalunionen for at planlægge møder i september.

3. Arbejdet med spor 2 – interviews, tendenser og forretningsordener
Baggrund:
Der er blev ved forrige bestyrelsesmøde aftalt, at forretningsordenen for TU skulle danne
rettesnor for de øvrige udvalgs forretningsordener (elite og dommer/teknisk udvalg). Disse
er blevet færdigskrevet forud for dette møde, og fremlægges på mødet til godkendelse.
Afslutningsvist udarbejder bestyrelsen i fællesskab på dette møde forretningsordenen for
bestyrelsen.
Handling:
De færdigskrevne forretningsordener for elite- og dommer og teknisk udvalg fremlægges for
bestyrelsen, samt tilrettes i plenum. Alle forretningsordener for turnerings-, elite- og
dommer- og teknisk udvalg er nu på plads til gennemgang i respektive udvalg.

Bestyrelsen arbejder sammen om at lave forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Dette
udkast ligger nu klar til gennemlæsning i bestyrelsen.
4. Michael fortæller om økonomi
Baggrund:
Michael fortæller lidt om unionens økonomi.
Handling:
Der er blevet fremlagt halvårsregnskab og budget for unionen.
Michael beretter desuden, at vi får ny kontaktperson ved IKC regnskab.

5. Nyt fra konsulenten
Baggrund:
Bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet hos konsulenten.
Handling:
Der har været kontakt til/fra forskellige interessenter med ønske om, at etablere
minigolfbane/klub. Konsulenten følger op herpå.
Der er blevet vist interesse fra endnu en klub ift. vækstprojekt. Konsulenten er i dialog med
klubben herom.
Kolding KFUM senioridræt har været på 60+ frisk messe, hvor de promoverede minigolf,
planen er at seniorsport vil starte op med minigolf som aktivitet den 1. september på
indendørs baner, med inspiration fra Galten-Skovby Minigolf. Der er dialog med formanden
for senioridrætten om oprettelse.
Der er derudover brugt en del tid på sponsorarbejde, herunder kontakt med skat, revisor og
jurister. Dette første udkast er nu færdigskrevet og i første omgang sendt ud til rette
vedkommende. Der er efterfølgende kommet kontakt til en marketingsansvarlig fra
Arbejdernes Landsbank, som har stor erfaring med sponsorarbejde, og som blandt andet har
hjulpet Jyllinge Minigolf med sponsorstrategi, og der er aftalt opfølgende møde med ham,
ift. at få udarbejdet et udkast til en sponsorstrategi for unionen, såvel som for klubberne
tilhørende unionen, således disse kan finde inspiration heri. Dette følges op på i september
måned.
Der har afslutningsvist været rettet henvendelse fra en fagperson, der har stor erfaring med
udarbejdelse af idrætsmateriale til skolebørn blandt anden i cricket og ishockey. Dette har
været en interessant henvendelse, men grundet fokusset på den nuværende strategi (DIF) og
ressourcer, ser bestyrelsen det nødvendigt at udsætte et muligt samarbejde til 2021, hvor
der forhandles nye strategier.

6. Hjemmesiden
Baggrund:
Der blev på seneste bestyrelsesmøde drøftet mulighed for at udlicitere arbejdet med
opdateringen af vores hjemmeside til IKC. Skal dette aktiveres?
Handling:
Bestyrelsen er enige om at udlicitere opdateringen af hjemmesiden til IKC.
Udviklingskonsulenten tager kontakt til IKC og drøfter mulighederne herfor. Torben
inddrages i loopet med henblik på muligvis også at flytte resultatformidlingen.

7. Sponsorarbejdet
Baggrund:
Der har gennem længere tid været et ønske om at gå ind i sponsorarbejdet. Dette er nu
blevet en realitet. Hvor står vi nu? Hvordan skal fordelingen af sponsorindtægter være –
fordelingsnøgle?
Handling:
Eliteudvalget er lovet, at alle sponsorindtægter går dertil i 2019.
Der diskuteres hvordan en fremtidig fordelingsnøgle skal se ud for de kommende år. Vi
henfører diskussionen til et fremtidigt bestyrelsesmøde, hvor vi ønsker at invitere førnævnte
sponsorperson med, med henblik på at drage nytte af hans erfaringer fra lignende.

8. Den kommende strategiaftale
Baggrund:
Vi står foran en snarlig forhandling om en ny strategiaftale med DIF, hvorfor der skal
udarbejdes en plan herfor.
Handling:
Der brainstormes i arbejdsgangene frem imod de nye strategiforhandlinger.
Strategiforhandlingerne starter så småt i 2020, og derfor skal der løbende samles idéer og
tanker ind til den kommende forhandling. Kontaktpersonerne til lokalunionerne holder øjne
og ører åbne allerede nu.

9. Siden sidst / orientering:
a. WMF
Der er kommet indkaldelse til delegerede møde ifbm. VM i Kina. Den er kommet efter fristen
for indgivelse af forslag, så derfor tages der punkter med fra DMgU til evt.
b. EMF
Der har været afholdt Champions League, hvor Uppsala vandt igen i går.
Der har ligeledes været afholdt Junior og Senior EM. Vi sendte fire danskere afsted til Senior
EM i Predazzo.
c. DIF
Der er indkaldt til budgetmøde og ekstraordinært rep. møde. Vi deltager med både formand og
kasserer.
Der har været dialogmøde om idrætspolitisk katalog, hvor Leif deltog.
DM ugen 2021 bliver aktuel og antageligt i Aalborg – vi afventer nærmere fra DIF.
d. Idrættens Kompetencecenter
Ingen bemærkninger, udover tidligere nævnte.
e. Lokalunionerne
Ingen bemærkninger, udover tidligere nævnte.

f. Klubberne
Putter Team Odense har afholdt Minigolfens Dag. Det var en rigtig god dag og et flot
arrangement, der gav fire nye medlemmer.
Derudover har Putter Team Odense også fortsat deres samarbejde med Recovery Bulls, og
afholder arrangement i samarbejde med dem i starten af september.
Afslutningsvist er Jyllinge og Taastrup fortsat i flot fremgang med henholdsvis 85 og 62
medlemmer.
g. Dommer- og tekniskudvalg
Der har tidligere været snakket om dommerseminar i Jyllinge i slutningen af august. Der er dog
udfordringer med at finde en dato herfor før oktober, hvorfor der afventes afklaring herpå.
h. Turneringsudvalg
Putter Team Odense ønsker ikke at være værter ved DM Inde i 2019. Der arbejdes videre på at
finde vært ved DM Inde.
i. Eliteudvalg
VM truppen er godt i gang med træningen frem mod VM i Kina.
j. Appeludvalg
Ingen bemærkninger.
k. Medieudvalg
Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte.
l. Uddannelse
Der blev afviklet ”Godt begyndt med minigolf” kursus i Skals med Skals og Galten-Skovby med
stor succes og flot ros til instruktørerne.
Der er aftalt ”Godt begyndt med minigolf” kursus med Jyllinge i 2020.
m. Udvikling og bredde
Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte.

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger

