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Bestyrelsesmøde søndag den 22-02-1959, kl. 13.30 

I den grønne sal i Fyns forsamlingshus 

 

 

Bestyrelsen var mødt fuldtalligt og formanden takkede John Jacobsen, Gladsaxe, der som suppleant, var 

kommet med til mødet. Leo Frederiksen fik ordet til en kort bemærkning. Han spurgte om en dagsorden, og 

den kom hurtigt til stede.  

 

Protokollen blev oplæst fra de sidste møder og underskrevet af bestyrelsen og protokollen blev hermed 

godkendt. 

 

Formanden fik hermed ordet til beretningen, men der var jo ikke meget at sige, men han håbede, at vi får 

en fin start i år. 

 

Ciss Nissen fik herefter ordet, og fortalte at KMU bestyrelse havde arbejdet meget dårligt sammen. Det var 

kampen mellem Sundby - Amager, han havde noget imod. Han mente at DMU ikke havde gjort nok i den 

sag, men så kom kampene mellem Kastrup – Sundby med ind i diskussionen, og det tog sin tid med den 

diskussion fra de 3 klubber i KMU. Lars Schifter fik hermed ordet og han kunne kun sige, at alle klubberne 

inden for DMU skulle holde sig til lovene. 

 

Hermed fik kassereren ordet til regnskabet og fortalte at der var en kassebeholdning på 150 kr. Hermed 

blev regnskabet godkendt. 

 

Danmarksmesterskabet afholdes søndag den 23-08-1959. Der spilles på banerne i Smørmosen  på Thurø. 

Der spilles over 3 omgange og der bliver 4 rækker i mesterskabet. 

 

Under eventuelt fik John Jacobsen, Gladsaxe ordet og fortalte om det stævne Gladsaxe afholder den 31. 

maj. Der kommer mange spillere fra mange klubber og der bliver natlogi for provinsspillerne. 

 

Ciss Nissen spurgte om ikke unionsmatchen kunne spilles inden mesterskabet som 15 mands hold, men der 

var flere, der mente, at det bliver for dyrt, at skulle rejse så meget. 

 

Formanden fortalte, at klubberne får medlemskortene ud til klubberne, så spillerne kunne få dem inden 

ferien. 

 

Formanden takkede for god ro og orden og mødet blev hævet. 

 

 

Sign: Leo Frederiksen. 

 

 

 

 


