DMU Generalforsamling i Randers den 10.10. 1965
Formanden for DMU, Aksel Jensen, Gladsaxe, bød velkommen hvorefter man gik over til dagsordenen.
Punkt 1.
Punkt 2.
Punkt 3.
Punkt 4.

Punkt 5.

Punkt 6.
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Valg af dirigent, som blev Hans J. Jørgensen, Odense.
Mandaternes prøvelse.
Gladsaxe 3, Amager 2, Odense 2, Randers 3, Herning 2, Skagen 2.
Protokol oplæst og godkendt.
Formandens beretning.
Angående turene til Tyskland, hvor der har deltaget spillere til alle stævner undtagen Sindelfingen og i Italien. I Hammer Park var det middel grundet der var begrænset spillerantal. Det blev
nævnt i lignende tilfælde med begrænset spillerantal, at bruge lodtrækning, men det ville Børge
Steenberg ikke gå med til. Europamesterskaberne blev holdt i Holland, hvor Danmark vandt
bronzemedaljer efter hårde kampe med Svejts og Østrig. Efter mesterskaberne var der et møde i
den Internationale Union, hvor Johs. Andersen og Aksel Jensen deltog, angaaende næste Europamesterskaber, som blev i Svejts og hvor de håbede, der ville deltage flere damer til hold. Samtidig blev der opkrævet 1 ekstra gebyr på 100 svenske kroner til dækning af rejser til møder i
Unionen. Beretningen godkendt.
Kassererens regnskab.
Regnskabet blev oplæst af kassereren Johs. Andersen. Børge Mikkelsen mente, at landskamptrøjer og kugler burde indgå i regnskabet, da der måtte findes et eller andet bilag for det. Derefter
sagde Børge Steenberg, at der var bøder til DMU fra klubber, som ikke havde meldt hold fra.
Johs. Andersen sagde, at nogle var betalt og de andre også bl ev det. Derefter blev regnskabet
godkendt.
Forslag.
Børge Steenberg foreslog klubberne 2 stemmer. 1 for hver 25 medlemmer, som blev vedtaget.
Nye landskamptrøjer.
Der blev vedtaget hvide skjorter med emblemer.
Spilleregler:
Der blev foreslået at få de internationale regler indført, men det blev forkastet, da disse ikke egner sig for danske baner, hvorefter vi stadig spiller efter de gamle regler.
DM Holdturnering.
Der blev vedtaget 1 kamp mod hvert hold på neutral bane.
DM enkeltmands.
Det blev vedtaget, at man til Danmarksmesterskaberne i enkeltmands skulle nøjes med 3 præmier til det næste års DM. Det blev Guld, Sølv og Bronze.
Der udarbejdes hvert år en rangtavle, således at der ikke går så lang tid med tilmeldinger og udvælgelse. Rangtavlen blev vedtaget.
Valg af bestyrelse.
Hans J. Jørgensen, Odense blev valgt med
4 stemmer
Johs. Andersen, Odense
1 stemme
Børge Steenberg, Randers
1 stemme
Poul Maegaard, Gladsaxe
1 stemme
B: Valg af kasserer som blev genvalg
C: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer som blev
Poul Maegaard, Gladsaxe
Stig Brædstrup, Randers
D: Suppleanter
1. Gert Hansen, Herning
2. Karsten Bruhn, Randers
3. Freddy Jensen, Randers
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Derefter takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter formanden hævede mødet og takkede for den
gode sæson for minigolfsporten og håbede, den næste ville blive ligeså god.
Sign: Børge Mikkelsen
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