Bestyrelsesmøde på Gelsted Cafeteria den 17.06.1973
På nær Børge Mikkelsen, var den øvrige bestyrelse fremmødt.
Inden bestyrelsen gik over til at afholde møde, bad Torben Baldorf de deltagere og holdledere, der skulle
repræsentere Danmark ved E.M. i Italien, om lige at komme ind, for at blive orienteret.
Det første emne var, skal seniorerne have nye landsholdstrøjer til E.M. i Italien, hvortil der blev sagt nej.
Deltagerne mente, at det var for sent i år, man syntes, det var bedre vente til næste år (1974).
Det andet emne var, sSkal damerne stille med nederdele på eller lange, lyse benklæder, her blev alle enige
om, at damerne skal stille i lange benklæder.
Tredje emne var, er der stemning for at møderne med F.I.M.´s bestyrelse fortsat, skal afholdes hvert år, eller skal man kun mødes hvert andet år, der var enighed for at møderne holdes hvert år.
Så var der lige en oplysning til dem, der skulle med Alpen-Expres, sagde Torben Baldorf, og den lyder således: Der er afgang præcis kl. 16.00 fredag den 29.06.1973 fra Københavns Hovedbanegård, derfor beder jeg
togholdet om at være på restauranten, der ligger i den ende af banegårdsbygningen ud mod Tivoli, senest
kl. 15.30.
Af hensyn til hjemkomst, kan det oplyses, at vi er tilbage lørdag den 14.07.1973, ca. kl. 14.00. Dette var
hvad Torben Baldorf havde at fortælle spillere og holdlederne angående E.M. i Italien.
Så gik bestyrelsen til sit arbejde, hvor Karsten Bruun indledte med banerne i ”Friheden” i Århus og sagde
videre, jeg mener at nu hvor de baner er slået i stykker flere steder af turisterne, hvordan kan det så ikke se
ud den 2. september, hvor vi skal afholde enkeltmands turnering, sagde Karsten Bruun. Efter denne udtalelse, blev der drøftet, hvor vi så skulle afholde vores enkeltmands turnering. Bestyrelsen blev enig om Fjellerup, og at Karsten Bruun skulle sørge for banerne.
Til sidst blev Torben Baldorf bedt om at købe præmierne til enkeltmandsturneringen i Sverige.
Sign.: Arvid Bruhn, protokolfører
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