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Efter indvarsling afholdtes der bestyrelsesmøde i Odense den 27. februar 1955 kl. 13.15 med deltage l-
se af formændene for ”Zoo-Tivoli”,  ”Sharen og ”Paradiset” samt af DMU´s bestyrelse . Der manglede 
kassereren, som på grund af arbejde, var indisponibel. 
 
Formanden havde udarbejdet en dagsorden af følgende udseende: 

 
1. formandens beretning 
2. Protokollen 
3. Regnskab 
4. Love og spilleregler 
5. Eventuelt 

 
1) Formandens ”beretning” var hård.  Han ankede over, at der ikke var vist mere samarbejdsvilje fra 

FMU`s side, specielt fra Holm-Jensens side. Bl.a. hvorfor korrespondancen ikke var blevet udleve-
ret? – videre sagde formanden, ”at det ikke var god sportsånd – fordi man var gået af som for-
mand – at ignorere forespørgsel”. 

  
Formanden omtalte desuden, at man efter forhandling med svenskerne, var blevet enige om, at 
føre landskampen, den 7. august 1955 længere syd på – første aftale var Stockholm, men nærme-
re sted, var endnu ikke aftalt. – derefter fortsatte man til:  
 

2)    Protokolføreren oplæste protokollen, hvorefter referatet fra sidste generalforsamling blev               
        underskrevet. 
 
3) Blev udsat til fordel for: 
 
  
4) Love- og spillereglerne. Man vedtog at trykke 1.000 eksemplarer af disse i en ”handy” størrelse, 

således at både love og spilleregler var i samme hæfte. 
 
 Derefter drøftede man medlemskortene med hensyn til at spille på de tilsluttede baner for hjem-

meklubbernes pris. 
 
 Aftalerne med de respektive baneejere var endnu ikke i orden for Københavns og Jyllands ved-

kommende, men dette ville man søge af få ordnet. 
 
 Man vendte herefter tilbage til punkt 3: 
 
3) Regnskabet som nøje blev gennemgået. Bl. a. blev hvert bilag undersøgt. 
 
 Da dette var overstået serverede værten, Paradisets formand, Henry Jensen, kaffe.  
 
 Efter kaffen tog man fat på næste punkt. 
 
5) Herunder vendtes tilbage landskampen. Der var ikke klare aftaler med svenskerne om deltagernes 

antal, men efter de forløbne forhandlinger, skulle det være 12 herrer og 4 eller 6 damer. 
 
 Man vedtog at anbefale 12 herrer og 4 damer og efter en del diskussion om fordelingen af dette 

landshold – det første – blev man enige om at København skulle have 4 mandlige spillere på 
landsholdet + 1 reserve, samt 2 kvindelige + 1 reserve. 

 
 Jylland skulle have 5 mandlige + 1 reserve og ingen kvindelige. 
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 Fyn skulle have 3 mandlige + 1 reserve og 2 kvindelige + 1 reserve  
 
 Der skulle således i alt 21 personer af sted. 
 
 Vedr. DM blev man enige om, som foreløbigt spillested at vælge ”Ørholm”, København.  
 
 Danmarksmesterskabets spilledag blev fastsat til søndag, den 11. september 1955. 
 
 Under diskussionen om, hvad man kunne gøre for at få flere klubber tilsluttet DMU, omtalte se-

kretæren Sønderborgs (Ralla) udmeldelse af Unionerne. 
 
 Dette har haft til følge, at Åbenrå nu kun har Vejleklubberne som modstandere, hvilket giver en 

kostbar rejse på 150 km ud og hjem. 
 
 Det blev ventileret, om der ikke kunne oprettes en sønderjysk union, da man så havde de bedste 

betingelser for at få Ralla og Haderslev tilsluttet denne union. 
 
 I modsat fald måtte man være forberedt på Åbenrå´s udmeldelse. 
 
 Næstformanden stillede sig ret tvivlende overfor oprettelsen af en ny union i Sønderjylland, idet 

der jo i forvejen eksisterede en union for hele Jylland, men der var jo intet til hinder for en sø n-
derjysk kreds med hensyn til spillet, men under JMU. 

 
 Dette problem blev der således ingen løsning på, da Ralla ikke – i hvert fald på nuværende tids-

punkt – vil indmelde sig i JMU. 
 
 Til slut blev det med hensyn til DM præciseret, at unionsmatchene afviklede man på den måde, at  

de 15 bedste resultater fra hver union i de respektive klubhold automatisk gav unionsvinderen. 
 
 Herefter hævede man bestyrelsesmødet!! 
 
  


