Dagsorden: Bestyrelsesmøde
Dato:

17. juni 2020, kl. 18.30

Sted:

Stadionvej 50 D, 5200 Odense V

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:

Pernille Løvengreen (DIF)

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

2. DIF og Pernille har ordet
Baggrund:
Der har i dag været afholdt statusmøde med DIF og Pernille. Pernille kommer med sine
tanker omkring vores organisation og særligt med sine tanker vedrørende vores spor 2
arbejde.
Handling:
Pernille sætter spot på organisationen og arbejdet med spor 2. Hvem er vi? Hvordan er vi
organiseret? Hvorfor forandring – og giver det mening?
Der bliver debatteret på tværs i bestyrelsen, hvordan man ser sig selv som organisation.
Hvad laver vi i dag og hvad vil vi gerne i fremtiden? – centralt for arbejdet fremadrettet med
spor 2.

3. Covid19-situationen status – herunder status på coronamesterskab
Baggrund:
Der er blevet åbnet yderligere op for Danmark siden sidst. Hvor stiller det os? Status på det
nye coronamesterskab.
Handling:
Stor succes med coronamesterskaber. Der opleves god opbakning og stor tilfredshed fra de
deltagende klubber. Skal denne fortsættes? Der tages en temperatur hos klubberne efter
endt turnering. TF ansvarlig herfor.
Vi har udsendt nye retningslinjer til klubberne, der giver opbakning til at klubberne følger de
gældende retningslinjer, der er udstukket fra myndighederne og DIF (disse er sendt ud pr.
mail til alle klubber og medlemmer registreret på maillisten minigolfspillere). Vi opfordrer
fortsat til at klubberne har dialog med deres respektive kommuner.

4. Repræsentantskabsmøde 2020
Baggrund:
Afviklingen af repræsentantskabsmødet 2020 blev udskudt på ubestemt tid, da corona var
på sit højeste i forbindelse med vores planlagte afvikling. Vi skal nu have fastsat os på en ny
dato for afvikling.
Handling:
Vi lægger os fast på den 29. august hos Mødecenter Odense. Indkaldelse udsendes asap. MP
ansvarlig for udarbejdelse og sender ud.

5. Tøj
Baggrund:

Handling:

Forud for corona satte bestyrelsen arbejdet omkring tøj til frivillige i organisationen i gang.
Anders Grønnegaard har været behjælpelig hermed og fundet udkast til tøj frem. Der tages
en beslutning omkring dette tiltag med henblik på kommende sæson.
Vi ønsker at anerkende vores frivillige og skabe mere synlighed. MP snakker med Anders om
at få lavet et katalog med forskellige valgmuligheder til vores frivillige. Michael laver nyt
udkast til økonomi og sender til MP. Obs! Der skal være tryk (DIF, DMgU og funktion) på
valgte varer.

6. Nyt fra konsulenten
Baggrund:
Bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet hos konsulenten.
Handling:
Brøndby Strand har fået tildelt nye baner – forventeligt til august og bliver behandlet med
epoxy i blå og gule (rammer til overs – evt. Gelsted eller OMC).
Jyllinge er startet op med ungdomstræning og har flere positive tilkendegivelser om
deltagelse.
Ungdomstræningen går også rigtig godt ved Putter Team Odense, hvor de pr. dags dato har 7
medlemmer, hvoraf seks af dem er deltagende i coronamesterskaberne.
Ny klub etableret i Odense ”Foreningen Vesterbros Venner”. Klubben spiller på MOS og
åbner officielt søndag den 21. juni kl. 13.00
MP forelægger bestyrelsen et ønske om mailsvar/kvittering for modtagelse af henvendelser
fra både bestyrelse og øvrige udvalg – bestyrelsen tager dette til sig og vil arbejde på, at blive
skarpe på kvittering for svar.
Der er et par potentielle klubber i støbeskeen både på Sjælland og i Jylland, som MP følger
tæt.
Lolland er startet op med et projekt genstart af klubben, hvor de lige nu arbejder på at få
stillet klubhus til rådighed. MP er i løbende dialog med klubben og kommunen.
Afslutningsvist er vi blevet tilbudt at byde ind DIFs Soldaterprojekts sommercamp HN har
meldt sig som tovholder på denne.

7. Siden sidst / orientering:
a. WMF
Der er blevet udpeget en tysk dame til at varetage good governance i WMF.
Der er en forespørgsel på fødselshjælper til nye lande – det er seneste nyt.
Meget kommunikation er flyttet fra mail til Facebook.
b. EMF
Ingen bemærkninger.
c. DIF
LM og MRS tager til årsmøde på lørdag den 20. juni.
d. Idrættens Kompetencecenter
MRS tager til bestyrelsesmøde den 1. juli – første fysiske møde i længe.
Lydia træder ud.
e. Lokalunionerne
Der er opsat ønske om udbetaling til lokalunioner. MRS tager hånd herom.
Der fastsættes fremover en fast dato for udbetaling af økonomien.
f. Klubberne
Der er ikke yderligere bemærkninger hertil end tidligere nævnte.
g. Dommer- og tekniskudvalg
Ingen bemærkninger
h. Turneringsudvalg
Ingen bemærkninger
i. Eliteudvalg
Der satses på en landsholdssamling midt i august
j. Appeludvalg
Ingen bemærkninger
k. Medieudvalg
MP kontakter Jacob med henblik på oplæg til rep.
Invitation sendes til Pernille.
l. Uddannelse
Der er dialog med Jyllinge om et nyt ”Godt begyndt med minigolf”.

m. Udvikling og bredde
Der er ikke yderligere bemærkninger hertil end tidligere nævnte.

8. Eventuelt

