Delegeretmøde i København, Stefanshus 25. oktober 1964

Formanden for DMU Aksel Jensen bød velkommen, hvorefter man valgte en dirigent, som blev Th Zimling.
Herefter gik man over til mandaternes prøvelse, som blev: Amager 3, Herning 4, Gladsaxe 5, Odense 5 og
Randers 6.
Derefter blev protokollen oplæst og godkendt.
Formandens beretning som blev godkendt efter lidt diskussion særlig angående en regning på cirka 100
svenske kroner til det internationale turneringsforbund. Steenberg spurgte, hvor mange ledere, der var
med til Europamesterskaberne, lige så spurgte Steenberg hvorfor Henry Hansen var med til Europamesterskaberne i stedet for én fra Randers. Formanden svarede angående ledere til Europamesterskaberne var
der én med og angående hvorfor der ikke var én med fra Randers, svarede formanden, at der var for kort
varsel og desuden var deltagerne udtaget efter en liste, som var sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne, som
udtog dem efter andre placeringer. Poul Rasmussen spurgte hvordan det gik med embl emer. Aksel Jensen
svarede, at der blev arbejdet videre med det. Poul Rasmussen spurgte om vi ikke skulle indmeldes i den i nternationale union, hvorimod at Bent Petersen fra Herning ikke mente, at vi skulle, det var for dyrt og det
var ikke alle klubber, der deltog i disse stævner.
Formanden angående repræsentations deltagelse til internationalt møde, er det endnu uklarlagt angående
administration af kontingent, porto o.s.v. Johs. Andersen spurgte om man ikke kunne betale ekstra kontingent for at betale international union. Dette gik til afstemning til at arbejde videre med.
Der blev spurgt om landskampe herhjemme, men det kan vi ikke, da sådan et stævne koster ca. 8.000 kr og
i præmier 1.500 kr foruden at der fordres 2 baner i den by, hvor det afholdes og desuden har vi ikke baner i
Danmark, som er egnede.
Maegaard spurgte, hvor de næste Europamesterskaber skulle afholdes. Formanden svarede i Holland 1965
og i Svejts i 1966.
Zimling sagde, at vi må arbejde noget mere for minigolfsporten herhjemme og se om vi ikke kunne arbejde
for at få nogle baner som de har dem i Tyskland.
Bent Petersen sagde, at vi ikke har råd til at rejse herhjemme til stævner men vi har råd til at rejse til udlandet til stævner.
Næste punkt på dagsordenen var regnskabet.
Angående regnskabet spurgte Steenberg hvordan der kunne være underskud for lånet på 500 kr fra Gladsaxe, når de ikke er bogført. Der er begået en fejl, men den er nu rettet og de 500 kr er indført i regnskabet.
Angående salg af kugler som Aksel solgte, gik overskuddet til landskamptrøjer, som Aksel Jensen har betalt.
Poul Rasmussen mente, at trøjerne burde overgå til DMU og dem og kuglerne indgå i regnskabet. Derefter
blev regnskabet godkendt.
Forslag til ændring af lovene. Aksel Jensen mente, at vi skulle deltage i landskampe efter en rangliste. Poul
Rasmussen mente, der skulle være et minimum af 4-5 kampe. Aksel Jensen trak sit forslag tilbage og Børge
Steenberg har også trukket sit forslag til ændring af lovene tilbage. Odense havde stillet forslag angaaende
at spille efter de gamle regler, som blev vedtaget med 17 stemmer og 6 imod. Angående regler til rangliste,
skulle bestyrelsen arbejde videre med det.
Derefter gik man over til valg af bestyrelse.
Punkt A – formand som blev genvalg
Aksel Jensen
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Punkt B – sekretær Th. Zimling ønskede at afgå, derefter blev
Børge Stenberg, Randers
Punkt C- protokolfører
Børge Mikkelsen
Punkt D – 3 suppleante
Margit Petersen, Herning
E. Petersen, Randers
E Devald, Odense

valgt
genvalg

Derefter eventuelt
Johs. Andersen sagde, at der kunne laves nogle forskellige turneringer, så det kunne give nogle penge til
DMU`s kasse, så der kunne blive overskud i stedet for som det gik nu med et underskud.
Formanden sagde om den internationale turnering, at hvis vi ikke ville indmeldes i den, om Gladsaxe måtte
tage til disse stævner.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter mødet blev hævet.
Sign: Børge Mikkelsen, protokolfører.
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