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Ordinært repræsentantskabsmøde I Stefanshus søndag den 29.10.1961 kl. 13.00. 
 
Axel Jensen bød velkommen. 
 
Derefter blev Th. Zimling valgt som dirigent, hvorpå dagsordenen blev oplæst.  
 
Poul Brandt oplæste protokollen. Børge Mikkelsen spurgte om de farvede  kugler og Axel Jensen svarede 
derpå. Poul Rasmussen mente, at det ikke altid var en fordel med de farvede kugler på visse baner. 
 
Protokollen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Formandens beretning:  
Ciss Nissen trådte tilbage som formand. 
 
Angående landskamp med Sverige, blev dette besluttet og der blev skrevet til Odense og Herning, hvor vi 
gjorde opmærksom på, at der skulle være landskamp mod Sverige og kun Bent Pedersen fra Herning svare-
de, at han ikke havde noget imod, at vi lavede arrangementet, og Schjerning fik vi ikke svar fra. Den 25.04. 
blev der sendt brev til Herning og spurgt, om de kunne stille nogle til landskampen. Holdet blev rent kø-
benhavnsk. 
 
Den 17.05. fik Axel Jensen brev fra Tyskland og han kontaktede derpå Johs. Andersen. 
 
2. pinsedag spilledes der landskamp mod Sverige og Tyskland i Sverige. Denne blev vundet af Sverige med 
Danmark på 2. pladsen og Tyskland på 3. pladsen. 
 
Den 18. juni spilledes der landskamp mod Tyskland i Hamborg. Tyskland vandt med 645 slag mod Danmarks 
696 slag. Dagen før var der opvarmningskamp i Scharbeutz. Denne blev også vundet af tyskerne. 
 
Ved et stævne i Hamborg i juli måned, stillede København med 5 mand og Odense med 12 mand. Axel Jen-
sen blev bedste dansker i stævnet. 
 
Danmarksmesterskabet i Grenå blev der betalt kr. 1,- pr. spiller og baneejeren gav 1  præmie til bedste spil-
ler. 
 

Danmarksmesterskabet for hold: 
Nr. 1. Gladsaxe 
Nr. 2. Odense Zoo 1 
Nr. 3. Randers 
Nr. 4. Odense 2 
Nr. 5. Herning 
 
Danmarksmesterskab hold juniorer: 
Nr. 1. Gladsaxe 
Nr. 2. Kastrup 
Nr. 3 Randers 
Nr. 4. Gladsaxe 2 
 
Danmarksmesterskab for Damer: 
Nr. 1. Inger Larsen 
Nr. 2. Birtha Hyldig 
 
Herrer: 
Nr. 1 Axel Jensen85 
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Juniorer: 
 
Nr. 1 Kaj Olsen 93 
Nr. 2. Preben Jensen 95 

 
Larsson, Odense Zoo var trådt tilbage som kasserer og Johs. Andersen kom ind i stedet for og beklagede på 
Odenseklubbens vegne den kedelige affære, der havde været og sagde at interessen for minigolf var i stærk 
stigning i Odense. 
 
Rasmussen kom ind på formandens beklagelse for at Randers kom med og syntes, det var et fint træk at ta-
ge dem med til mesterskaberne og så måtte vi jo se at få dem med ind i Unionen til næste sæson.  
 
Bent Petersen kom ind på Randers og fortalte, at der var blevet oprettet en klub der og kom ind på at Ran-
ders ikke var repræsenteret på mødet, da der ikke er ret mange penge i klubben i øjeblikket.  
 
Bent Petersen fortalte også, at der var klub i Frederikshavn, og at Lars Schifter skulle sætte sig i forbindelse 
med dem, men dette var ikke blevet gjort. 
 
I Svendborg er der også blevet oprettet en klub igen. Th. Zimling mente, at der evt. var flere steder i landet, 
hvor der var klubber og vi måtte se at få fat i disse og få dem indmeldt i DMU. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 
Formanden oplæste derefter regnskabet og Poul Rasmussen sagde, at der ikke var set regnskab for sæso-
nen 1959 og at regnskabet er startet på KMU licens på kr. 144,-. 
 
Johs. Andersen sagde, at pengene var blevet brugt på repræsentantskabsmødet i Odense med modtagelse 
af 3-4 kr. 
 
Poul Rasmussen sagde, at der måtte gøres noget for at få regnskabsbøgerne frem fra Schjerning i Odense 
og Odenses folk lovede at gøre forsøg på at få disse og sende dem herover, ellers måtte vi sende en mand 
over på Unionens regning og se at få fat på bøgerne. 
 
Regnskabet blev derefter godkendt. 

 
Derefter gik vi over til forslag:  
 
Forslag fra KMU angående spil: 
Bolden slås videre derfra, hvor den stopper. Springer en bold ud af banen, slås om fra måtten, som hidtil. 
 
Til dette forslag sagde Poul Rasmussen, at unionsledelsen fik bemyndigelse til at lave om til internationale 
regler, så snart disse fremkommer. 
 
Derefter var der forslag om, at Danmarksmesterskaberne for hold bliver spillet som cupkampe for seniorer 
og juniorer. 
 
Juniorkontingentet forhøjes fra 0,50 til kr. 1,-. 
 
Forslagene blev enstemmigt vedtaget. 
 
Johs. Andersen kom ind på, at alle klubber skulle tilsluttes Danmarksunionen da der for øjeblikket ikke er 
nok klubber til at danne én Fyns- og én jyllands-union. 
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Aksel Jensen var inde hos DSB og forhøre om, hvorledes det lå med at få billige billetter til vore ture rundt 
omkring i landet. Unionens love og medlemsantal skulle indsendes. 
 
Det blev enstemmigt vedtaget, at juniorer kunne anvendes på seniorhold, såfremt intet juniorhold var an-
meldt til turneringen. 
 
Der benyttes 4 spillere på både junior- og seniorhold. 

 
Derefter gik vi over til valgene:  
 

Bestyrelsen fik følgende sammensætning: 
Formand: Aksel Jensen, Gladsaxe 
Kasserer: Johs. Andersen, Odense 
Næstformand: Bent Petersen,, Herning 
Sekretær: Th. Zimling, Amager 
Protokolfører: Poul Brandt, Amager 
2 bestyrelsesmedlemmer: Børge Mikkelsen, Odense 
 Henry Sørensen, Gladsaxe 
3 suppleanter: Jørgen Nilsson, Gladsaxe 
 Niels Petersen, Herning 
 Poul Rasmussen, Amager 
Revisorer: Margit Jørgensen, Herning 
 Svend Clausen, Kastrup 
Suppleant: Knud Gram, Gladsaxe 

 
Sidste punkt på dagsordenen var eventuelt: 
Johs. Andersen sagde, at Odense havde indendørs minigolf bane, og at de lavede et stort  stævne derovre i 
marts måned. Andersen sagde samtidig, at vi skulle se at få alle klubber indmeldt i Unionen. 
 
Niels Petersen håbede på at få Randers med. Han håbede samtidig at få Vejle med igen fra næste sæson. 
 
Poul Rasmussen kom ind på, at klubberne skulle meddele hinanden, hvornår der var træning og spil på de 
forskellige baner, så man kunne komme til at spille med klubbernes medlemmer, når man kom på banerne 
og få kammeratskabet bedre uddybet. 
 
Niels Petersen sagde, at de i Herning spiller handicap om mandagen og cup om onsdagen. 
 
Axel Jensen sagde, at vi skulle forsøge på at kontakte de forskellige baner rundt om i landet og se at få så 
mange ind i DMU, som muligt og at de forskellige klubber skulle meddele Unionen, når de fandt baner, som 
ikke er tilknyttet DMU. 

 
Herefter takkede Th. Zimling for god ro og orden og hævede hermed delegeretmødet. 
 
 Poul Brandt. 

 
  

 


