
Referat minibestyrelsesmøde 5/9-2012 Odense
Tilstede: Leif Meitilberg(LM), Karsten Jørgensen (KJ), Inger Neye(IN), Jan Nielsen(JN)
Fraværende: Jonas Rasmussen(JR), Michael R. Sølling(MRS)

Punkt Emne Kommentar Ansvar Status

1 Referat fra sidste møde ref. Fra 18/6 gennemgået LM OK

2 WMF intet nyt LM/MRS OK

3 EMF MRS er stadigvæk kasserer. Resten af sammensætningen vil fremgå af referatet fra delegeret konferencen. 

Nye medlemslande i EMF er Israel, Tyrkiet, Kroatien og Kosovo.

MRS OK

4 DIF LM har været til møde med de "11 små" som besluttede at opfordre DIF til en ny dialog omkring 

udviklingspuljen. DIF har indkaldt til nyt møde den 11. september MRS deltager.

LM OK

5 Lokalunionerne Den kommende fordelingsnøgle er blevet udspecificeret overfor unionerne. De midler der er bevilliget til 

Unionskampen vil ikke blive udnyttet da SMgU ikke ønsker at deltage. Valdemarslot har vist interesse for at 

lægge baner til et stævne - FMgU ser på muligheden for et Fyns mesterskab på MOS.

LM OK

6 Landshold Ungdom kom hjem med særdeles tilfredstillende resultater fra VM med 2 spillere i cuppen. Seniorene kom 

hjem fra EM i Belgien og må betegnes som deltagere. Herrene kom hjem fra Portugal med en 7. plads for 

hold og 2 mand i top 32 - dette må betegnes som tilfredsstillende.

IN OK

7 minigolf.dk Der arbejdes fortsat på at udvikle siden. JR OK

8 DM E Afviklet fuldt tilfredsstillende hos GMK. TU OK

9 DM S Afvikles hos OMC den 8-9/9 TU OK

10 DM MOS Afvikles i Kerteminde den 15/9. Visit Kerteminde er gået ind i projektet med yderligere aktiviteter i dagene 

omkring stævnet. Nord-Als kommer med et antal deltagere (afgøres sent den 5/9) Yderligere info udsendes 

til minigolfspillere og klubberne. 

JN OK

11 Ansøgning AMK ang. øget tilskud til EC AMK vandt i forbindelse med sejeren i DM-Hold et tilskud på 15.000 kr. ved deltagelse ved EC. Herudover 
betaler DMgU også startpengene. Der vil ikke blive ydet yderligere tilskud.

LM OK

12 Materiel og teknik kursus for begyndere JN udarbejder materel til 1. dags begynderkursus primært myntet på nye klubber/spillere. JN i gang

13 DIF Træner 1 Anders Grønnegaard og Bjarne Hansen bliver indstillet til deltagelse på DIF Træner 1 kursus. Det er 

meningen at de skal deltage i udviklingen af en træneruddannelse i DMgU.

IN i gang

14 Udviklingsarbejdet Opgave liste er udarbejdet (eksisterende/potientielle) som der løbende arbejdes på. || Fjordager IF 

(Odense) har valgt at etablere minigolf som foreningsgren. DMgU forventer ansøgning om optagelse 

indenfor få dage. || Sæby-Gærshøj Svømme og idrætsforening har søgt DMgU om optagelse som 

medlemsforening. Godkendelse fra DIF afventes.|| Høng afventer kommunen omnkring økonomi.|| 

Amager Strand har ikke noget potientale under de nuværende former ifølge Gert Andreasen. || Der er 

opstået interesse for en minigolf klub i Skanderborg i forbindelse med Skanderborg Gymnasium og 

Højvangens Idrætsforening || I Skælskør har der været et status møde omkring nye initiativer - herunder 

minigolf. Der afventes melding om udfaldet.

JN i gang

15 Eventuelt
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