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Generalforsamling i Odense 23.10.1966 
 
Formanden for D.M.U. Aksel Jensen bød velkommen og bad om forslag til dirigent, som blev Leif Jørgensen, 
Odense. 
Punkt 2 Mandaternes prøvelse:  
Herning 2 mandater 
Amager 2 mandater 
Randers 3 mandater 
Odense 3 mandater 
Gladsaxe 3 mandater 
Frederikshavn 2 mandater 
Haderslev 2 mandater 
Skagen 1 mandat 
 
Punkt 3. 
Forhandlingsprotokol oplæst og godkendt. 
 
Punkt 4. 
Formandens beretning:  
Formanden berettede om de mange gode stævner, der har været invitationer til i udlandet. Blandt andet 
Mettmann, Schrisheim, Hamburg og Flensborg, hvor der har været deltagelse og der har været gode og fine 
resultater. Der har også været invitation til Italien, men der var ingen deltagelse.  Ved Europamesterskaber-
ne blev det til 1 4. plads. I 1967 skal Europamesterskaberne holdes i Østrig. Danmark blev spurgt om de 
kunne holde europamesterskaberne i 1968. Angående Europamesterskaberne, skal hvert hold betale 200 
kr, desuden betale for egen indkvartering med blandt andet 1 banket. Turneringen til Danmarksmesterska-
berne var gået fint også med den nye dameturnering. 
Til beretningen gjorde Børge Steenberg Aksel Jensen opmærksom på, at Carsten Bruun havde spillet for 
Gladsaxe i udlandet og han mener, det er forkert, da han kommer fra en anden k lub. Han håbede, det ikke 
skulle gentage sig, da man gerne skulle repræsentere den klub, man kommer fra.  
Beretningen godkendt. 
 
Punkt 5. 
Kassererens regnskab:  
Der er af D.M.U. betalt 135 kr til International minigolf Union uden at det var aftalt med bestyrelsen, hvilket 
Børge Steenberg gjorde opmærksom på og som nu er sat til 200 kr og det mente Børge Steenberg ikke man 
kunne udbetale uden samråd med bestyrelsens vidende. Johs. Andersen sagde, at det var hvert år de skulle 
betales og at man ikke vidste på forhånd, at det skulle betales straks. Bent Pedersen sagde, at de kunne ha-
ve ventet med at betalt til de havde talt med bestyrelsen. Stig Brædstrup mente, at der burde være repræ-
sentanter fra hvert land i I.M.U., så man fik besked om, hvad der foregik på møderne. Børge Steenberg: Var 
det ikke en ide, at D.M.U. fik nogle statutter at gå efter. Aksel Jensen sagde, at vi skulle have hørt angående 
statutterne, men han havde ikke hørt noget endnu. Der havde været salg af emblemer, og det stemte ikke 
rigtig. Efter regnskabet skulle der mangle ét emblem, men det ville blive nøjere undersøgt. 
Regnskabet blev godkendt.  
 
Punkt 6.  
Behandling af indkomne forslag:  
Til repræsentive hold og lignende udtages spillere efter en rangtavle, som udregnes efter årets resultater 
og det næste år har man en tilsvarende spillerstandard, som klubben garanterer for. 
 

a) Der gives ved DM for hold på alle turneringsbanerne og ved DM enkeltmands 25 point til spilleren  
 med det bedste resultat på ”hvert baneanlæg”, 24 point til nr. 2 og således videre, så nr. 25 får 1 po-

int. Alle resultater tæller. Spillere, som ikke er på hold, kan også spille på de nævnte baner samtidig, 
for evt. at opnå de anførte point. Rangtavlen udarbejdes både for mandlige og kvindel ige spillere. 
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b) Ved alle åbne stævner og turneringer, hvor alle D.M.U.’s spillere har haft mulighed for at deltage, g i-

ves der 5 point til nr. 1, 4 til nr. 2, 3 til nr. 3, 2 til nr. 4 og 1 til nr. 5. 
 
c) En spiller, der ved stævner på udebane i Danmark er blevet placeret mellem de 5 bedste, får dobbelt 

point af de under punkt b anførte point. 
  
d) Klubberne kan den 1. maj, juni, juli, august, september og oktober sende navnene på de 5 bedste 

spillere i rækkefølge til D.M.U. og der gives hver måned til hver klub, 5, 4, 3, 2 og 1 point til disse spil-
lere. 

 
e) Forslag om gennemførelse af internationale regler blev forkastet, så det stadig er de gamle regler. 
 
f) Aldersgrænsen for juniorer blev, at de er seniorer, det år de bliver 18 år. 
    
g) Udmeldelsesdatoen flyttes fra 15. maj til 1. januar. 
    
h) Forslag om, at der kun skulle være 5 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 7, blev forkastet.  
  
i) Den kontante kassebeholdning blev sat til 600 kr i stedet for 200 kr. 
  
j) Løst licens gælder for kalenderåret. 
 
k) Angående spil med andre klubber, der ikke er medlem af Unionen, blev det vedtaget, at der kan spi l-

les uden tilladelse. 
 

Forslagene blev vedtaget. 
 
Angående spil i internationale turneringer, mente Hans J. Jørgensen, Odense, at det var på sin plads, at der 
blev valgt 3 medlemmer til en udtagelseskomite. Aksel Jensen svarede, at der sikkert skulle udtages spillere 
i maj måned. Gert Hansen, Herning sagde, at de ikke var interesseret, da der manglede interesse i Herning, 
og det var for megen ulejlighed at få fat i spillere til disse turneringer. 
 
Punkt 7. 
Valg af bestyrelse:  
 
På valg  formand Aksel Jensen 
 sekretær Børge Steenberg 
 protokolfører Børge Mikkelsen 
 
Valg af formand blev Aksel Jensen – genvalg 
Valg af sekretær blev Hilmer Nielsen, Randers 
Valg af protokolfører blev Gert Hansen, Herning 
Valg af suppleanter: nr. 1 Margit Petersen, Herning 
 nr. 2 Preben Pedersen, Odense 
 
Punkt 8.  
Eventuelt:  
Børge Steenberg sagde, at på Thurø var der baner, hvor kuglen faldt ud og kun talte 1 slag og mente, det 
burde være ens når det kun talter 1 slag. Ligeledes spurgte Steenberg, hvordan det forholdt sig med at blive 
indmeldt i Dansk Idræts Forbund. Aksel Jensen mente, at der skal være 2000 medlemmer.     
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Angående forespørgsel til Danmark om at afholde europamesterskaberne i Danmark i 1968 mente Stee n-
berg og Stig Brædstrup fra Randers, at mulighederne var der og de ville prøve at se om de kunne arrangere 
det i Jylland også om det kræver 2 baneanlæg og hotelplads. Licens til international turnering blev forhøjet 
til 10 kr.  
 
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter formanden, Aksel Jensen hævede mødet med 
håb om en ny god sæson inden for minigolfsporten. 
 
Sign.: B. Mikkelsen 
 
          
    
      
  
    
   
 
 
 

 
 
 
 
 


