Generalforsamling den 1. november 1970

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent:

Sv. Aa. Petersen blev valgt

2. Mandaternes prøvelse: 16 stemmeberettigede
3. Protokollen:

Protokollen godkendt.

4. Formandens beretning: Stævne i Mettmann: Bjørn Elkrog Havde et gennemsnit på et par og tredive i
Soltau. Karsten Bruun havde vel nok det bedste resultat i året, der var gået
med en 2. plads. Torben Baldorf havde et par 10. pladser i Sverige og Vesttyskland. Danmark gik ned på sidste omgang ved EM. Det var ellers tæt ved Bronze. Juniorerne fik bronze, men der var kun 3 hold. Det samme gjorde sig gæ ldende for pigerne.
Formanden mente videre, at det var på tide, de andre klubber gør noget mere
for juniorer, for det var nok ikke udelukkende dygtighed, at Gladsaxe var vinder for 10. gang.
Ansøgningen ved DIF hviler. Ved EM var der et par juniorer, der havde fået våde varer. Det var af bestyrelsen blevet afgjort med kraftige advarsler.
DM kunne ikke afholdes i Vig på grund af ballade i 1969. På Thurø havde spillerne trænet dagen før og han ville ikke have os igen. Formanden mente det
var et påskud.
Børge Mikkelsen havde talt med ejeren på Thurø, der havde meddelt at DMU
ikke havde bestilt baner samt at lovede køller og kugler ikke var leveret. Formanden forklarede vanskeligheder ved fremskaffelse af køller og kugler og påstod, at baner var bestilt over telefon. For eftertiden vil alt ske skriftligt, både
spille- og træningstider, men ville helst ikke prøve Thurø igen.
Beretningen godkendt.
5. Regnskab:

Poul Magård mente, det var i orden, når blot det løb rundt.
Kassereren mente, vi kunne bruge flere penge, f.eks. til EM.
Aksel Jensen mente ikke internationalt kunne gøres billigere.
Niels Petersen bemærkede, at diæter var faldet væk.
Formanden betaler selv rejsen til generalforsamling i EM.
Regnskabet godkendt.

6. Indkomne forslag:
I:
II:

III:

IV:

DM enkeltmands flyttes frem til evt. juli måned. Ændret til medio august.
Forslaget forkastet.
DM enkeltmands spilles over 2 dage.
Der blev krævet skriftlig afstemning.
Forslaget forkastet.
Al træning til turneringer ved DM for hold og enkeltmands bør ikke finde sted
på spilledagen.
Forkastet.
Ved lodtrækning til turneringer skal senior spille mod senior, damer mod damer og juniorer mod juniorer.
7 for og 7 imod – forkastet.
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V:

7. Valg af bestyrelse:

8. Eventuelt:

Spillere, der ved en dårlig opførsel, skader Dansk Minigolf kan idømmes advarsel eller karantæne alt efter forseelsens art.
Enstemmigt vedtaget.
a) Formand
b) Sekretær
c) Protokolfører
d) Suppleanter1.
2.
3.

Aksel Jensen
Torben Baldorf
Gert Hansen
Erik Meldgård
Leif Jørgensen
Poul Magård

Spilleudvalg. Jylland
Fyn
Sjælland

Erik Meldgård
Arvid Bruun
Torben Baldorf

Love og regler skal følges op og udstedes i et antal eksemplarer.
Debat om ændring om spilleregler. Man spiller i andre klubber efter andre re gler.

Sign.: Gert Hansen

Side 2 af 2

