Generalforsamling i Odense den 03.11.1969

Punkt 1:
Punkt 2:
Punkt 3:
Punkt 4:

5.
6.

Valg af dirigent.
Mandaternes prøvelse.
Protokol – protokollen ikke til stede hvorefter det besluttedes at indkalde til ekstra generalforsamling i februar.
Formandens beretning.
Formanden beklagede, at der er mangel på juniorer og piger, det er for dårligt af ungdommen. Endvidere findes der mange udmærkede stævner og formanden opfordrede
til disse stævner, da det giver en vis rutine. Det er beklageligt, at alle ikke opfører sig lige
godt, når vi er på ture, f.eks. i Vig, hvor der var politi på. Den lovede rapport er imidlertid
ikke kommet, så det kan der ikke gøres mere ved. Odense har indgivet protest på grund
af for meget ballade ved DM. Danmark opnåede bronzemedalje ved EM. Licens skal indbetales senest 1 uge før stævner og navnene skal tilsendes i 3 eksemplarer. EM 1970
spilles den 4. -5. juli i Berlin. Vi kan købe et tysk medlemsblad til DM 2,90 pr. kvartal.
Vedrørende ansøgning til DIF, er der en svag mulighed for behandling i løbet af kort tid,
men chancerne er små.
Regnskabet godkendt
Indkomne forslag.
I:
Strengere regler for afvikling af spillet; Odense. Resultatet blev 1 holdleder fra
hver klub.
II:

Internationale spilleregler genindført med 8 stemmer for og 4 stemmer imod.

III og IV: Ændringer bortfalder ved vedtagelsen af punkt I.
V:

I loven § 9 tilføjes: Eller i 1. halvdel af november.

VI:

Loven § 10 ændres til: 2 uger før repræsentantskabsmødet.

VII:

Landsholdsdragt – efter længere debat udsat til foråret.

VIII:

Punkt 7:

Punkt 8:

Ved karantæne kan der sættes en spiller udenfor holdene på og hans resultat
tæller til holdet. I tilfælde af at der ingen reserve er til stede tæller det dårligste dobbelt. Mangler en spiller på holdet, kan det en gang i løbet af sæsonen
(turneringen) tillades, at dårligste spiller tæller dobbelt, ligesom ovenfor.
Valg af bestyrelse
Næstformand:
Th. Zimling afgår.
Svend Aage Pedersen, Herning blev valgt med 6 stemmer
Børge Mikkelsen, Odense fik 5 stemmer – 1 var blank
Kasserer:
Johs. Andersen - genvalg
Best. Medlemmer: Karsten Bruun og
Børge Mikkelsen
Suppleanter:
Leif Jørgensen 5 stemmer - 1. suppleant
Børge Madsen 4 stemmer - 2. suppleant
Erik Meldgård 3 stemmer - 3. suppleant
Spilleudvalg:
Erik Meldgård for Jylland
Bjørn Elkrog for Fyn
Torben Baldorf for Sjælland
Gladsaxe påtager sig stævne i begyndelsen af august.
DM hold spilles den 7. juni i Jylland
den 21. på Sjælland
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den 23. august på Fyn
Enkeltmands: den 6. september i Jylland.

Dirigenten ophævede mødet.

Sign.: Gert Hansen
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