Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 24.10.1966
Det blev vedtaget, at resultaterne fra rangtavlen skal sendes ind lige efter den første i hver måned ellers er
det ikke nødvendigt at godtage disse. Det blev endvidere foreslået og vedtaget at der skal sendes en kopi
indbydelser rundt til bestyrelsesmedlemmerne. Der skal holdes bestyrelsesmøde i Odense i februar måned
i forbindelse med stævnet i Odense.
Sign: G. Hansen
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Enkeltmands DM skal afholdes i Jylland den 03.09.1967.
Der bliver afholdt stævner i:
Gladsaxe
Skagen
Frederikshavn

den 28.05.1967
den 26-27.08 1967
den 25.06.1967

Turneringen for hold blev derefter fastsat til den 04.06.1967 i Fjellerup eller Snaptun, og i værste fald i
Grenå. Den 18.06. 1967 på Fyn, og det er som sædvanligt på Thurø, og endelig den 13.08. på Sjælland
Og det bliver endnu engang i Asserbo.
Præmie til enkeltmandsmesterskabet bliver fortsat til 3 i hver klasse og stadigvæk sølvtøj.
Præmier for hold blev:
Hvis der er

5 hold eller flere
3 hold
2 hold

3 præmier
2 præmier
1 præmie

Holdmesterskabet er stadigvæk kr. 10,- pr. hold og hver spiller skal desuden betale kr. 4,- pr. baneanlæg.
Ved enkeltmandsmesterskabet går 25 procent til finalen i hver klasse. Her er startpenge kr. 6,- pr. spiller.
Tilmelding af hold skal ske til formanden senest en uge før kampen.
Præmieoverrækkelsen sker efter sidste spilledag i Asserbo.
Med hensyn til tilmelding til Dansk Idrætsforbund meddelte Aksel Jensen, at det var meget vanskeligt, men
der var en mulighed, hvis vi kunne komme ind, som en underafdeling af golfunionen. Vores økonomi skulle
hvile på et medlemskontingent, og ikke noget med bankospil eller lign.
Der bliver afgivet bestilling på licenskort hos Poul Rasmussen i 2 forskellige farver og kun den halve
størrelse af de hidtil anvendte.
Der bliver bestilt 500 stk. internationale og 1000 stk. nationale.
Det skal indløses licens senest en uge før turneringsdagen.
Sign.: G. Hansen
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