Generalforsamling i Gladsaxe den 27.10. 1974

Referat fra årets generalforsamling.
Til dirigent valgtes Hans J. Jørgensen, Odense, der konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og
som værende beslutningsdygtig. Der var 21 stemmeberettigede.
På grund af mangel i papirerne, blev oplæsning af protokollen ikke godkendt. Tages op ved næste generalforsamling.
Derefter formandens beretning: Først sagen med Poul Erik, som endnu ikke er afgjort. I den anledning bedes klubberne indsende bilag fra perioden 20.5. – 30.6. til Gert Andreasen eller undertegnede, så vi kan opstille et komplet regnskab, som vi derefter kan præsentere for Poul Erik. Med hensyn til J ohs.`s bo, bemyndiges Børge Mikkelsen til at optage kontakt med sagførerne sammen med Gert Hansen og generalforsamlingen meddelte Børge Mikkelsen fuldmagt til at få bankbogen overført til DMU.
Jeg har været en lille smule for hurtig, så vi kan konkludere, at regnskabet ikke kan godkendes for nuværende.
Her kommer så fortsættelsen af formandens beretning: Omtalte DM i Herning, Hornbæk og Herning og de
forskellige uheldige episoder hermed. Mindedes Johs.`s død, som betød alvorlige afbræk i vores arbejde.
Derefter EM 1974 i Holland, som heller ikke var allerbedst tilrettelagt, hvilket må tilskrives FIM. Ålborg har
nyligt måttet meddele, at de ikke kunne klare det længere, hvilket er meget beklageligt. Til gengæld skulle
Rudkøbing være på vej og en ny klub i Nyborg skulle også være på vej.
Beretningen godkendt.
Forslag:
Klubber, der ikke indsender tilmelding til DMU’s turneringer, får første gang en advarsel og dernæst en bøde på 50 kr.
12 – 3
Årets spiller oprettes også for juniorer og oldboys

11 – 7

Det skal foreligge i april måned, hvilke baner vi skal spille DM på

vedtaget

Indmeldelsesgebyret forhøjes til 25 kr. Desuden indføres et årligt kontingent på 25 kr, dog får nye
klubber ét års respit.
Vedtaget
Holdturneringen ændres til 3-mandshold.

16 – 3

Om ændring af spilletidspunkterne.

5 – 16

DM enkeltmands spilles således: 3 runder om lørdagen og yderligere to runder om søndagen som
indledning og derefter 3 finalerunder.
14 – 7
DM enkeltmands skal spilles 2. eller 3. weekend i juni.

8 –9
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§ 3 ændres: medlemsfortegnelse til bestyrelsesfortegnelse

Ja

Licensforhøjelse til 12 hhv. 10 kr.

14 – 5

§ 8 indføjes teknisk, dommer & træner- og ungdomsudvalg

ja

§ 10. 1. oktober i stedet for 1.9.

vedtaget

§ 11. De nye udvalg nævnes under punkt 7.

ja

§ 15. Sidste sætning lyder: nedsætter generalforsamlingen et spilleudvalg, som tager sig af disse.
9 –2
§ 17. – 50 kr.
7 – 10
Ingen minigolfspiller må af sin sport få sådanne præmier eller tjenesteydelser, at vedkommende
kan forbedre sin levestandard væsentligt.
15 - 1
Til spilleregler:
§ 3 tilføjes: ved nationale og internationale stævner.

ja

§ 4 do

ja

§ 8 udgår

ja

§ 7: Modtager en spiller 3 advarsler, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe passende foranstal tninger, som kan ankes til generalforsamlingen.
ja
§ 12: Afsnittet fra karantæne……………..til 2. punktum slettes

1 –2

Til vedtægter:
§ 1 tilføjes: 4. DMU har ret til at se stævneregnskaber.

Ja

Principiel godkendelse af, at følgende udvalg oprettes ved bestyrelsens mellemkomst. ja
Fra 1976 skal klubtrøjer være obligatorisk ved alle stævner og turneringer. 15 – 6
Der oprettes en diciplinarkomite ved bestyrelsen.

Ja

DMU-bestyrelsen skal ikke have stemmeret på generalforsamlingen.

3 - 17

Valg af bestyrelse:

Formand
Kasserer
Sekretær

Gert Hansen
Børge Mikkelsen
Bent Boye også foreslået
Torben Baldorf

genvalg
nyvalg
genvalg
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Pressesekretær
Bestyrelsesmedlem
Spilleudvalg:

Gert Andreassen
Karsten Bruun

nyvalg
nyvalg

Gert Hansen
Torben Baldorf
Hans J. Jørgensen
Erik Meldgaard

Eventuelt:
Under evt kom vi tilbage til Poul-Erik. Det blev besluttet, at DMU skal opstille et regnskab med klubbernes
hjælp med bilag og derefter sendes det til Poul-Erik med krav om betaling af skyldige penge. Hvis der ikke
svares inden 8 dage, skrides der til politianmeldelse.
Der skal udpeges en holdleder fra hver klub.
Der skal udarbejdes en ny ansøgning til DIF.
Landsholdet til næste EM offentliggjort.
Nyborgsagen diskuteret endnu engang og desuden en snak om de andre kl ubbers ”modvilje” mod Gladsaxe.
Der foreligger følgende datoer for næste år:
Hold:
25.5.
8.6.
22.6.
Enkeltmands: 16. og 17.8.
25.4.
10. og 11.5.
10.8.
28.9.

på Fyn
i Jylland
på Sjælland
på Fyn
Langeland (underforudsætning af indmeldelse)
Randers & 74
Gladsaxe
Gelsted – åbent Fynsmesterskab

Derefter blev generalforsamlingen erklæret for slut.

Med sportslig hilsen
Torben Baldorf
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