Repræsentantskabsmøde i Stefanshus søndag den 08.12.1957

Punkt 1:

Formanden, Lars Skifter bød de delegerede hjertelig velkommen og bad om forslag til en dirigent. Evald Fyn, Herning modtog valget som dirigent, og han oplæste dagsordenen.

Punkt 2:

Mandaternes prøvelse. Der var mødt 19 delegerede fra forskellige klubber.

Punkt 3:

Protokol.
Leo Frederiksen oplæste protokollen fra de sidste møder og protokollen blev hermed go dkendt.

Punkt 4:

Formandens beretning.
Lars Skifter fortalte om danmarksmesterskaberne i Århus, at det gik fint og godt gennemført.
Han kunne ikke forstå, at vi ikke havde hørt fra Sverige angående landskampen, efter at DMU
havde skrevet mange gange derover.
Efter Lars Skifter var færdig med beretningen, blev drøftet forskellige ting.
Spilleregler skal udsendes til klubberne, som kan hænge dem op på banerne. Der bliver også
spørgeskema udsendt til klubberne, efter det blev godkendt på generalforsamlingen. Der
blev også på mødet talt om en optagelse i DIF og Arne Sørensen f ra Kastrup havde mange oplysninger at give til DMU.
Derefter blev beretningen godkendt.

Punkt 5:

Regnskab.
Kassereren oplæste regnskabet, som havde en kassebeholdning på kr. 282,77. Regnskabet
blev godkendt.

Punkt 6:

Valg til bestyrelsen.
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:

Cis Nissen, KMU – genvalgt
Palle Nielsen, FMU – genvalgt
Helmuth Nissen – genvalgt
Ivar Ravn, JMU – genvalgt

3 suppleanter til bestyrelsen:
Evald Fyn, Jylland
Svend Nielsen, Fyn
Arne Sørensen, København
Revisor:

Punkt 6:

Niels Poulsen, Jylland
Niels Petersen, Jylland

Eventuelt.

Side 1 af 2

Der var flere, der fik ordet under eventuelt, og der kom mange gode ting frem, som bestyre lsen kunne arbejde med i det nye år.
Derefter fik Arne Sørensen ordet, og fortalte om indmeldelsen i DIF og for at komme ind i
DIF, skulle bestyrelsen udvides med 1 mand. Det blev vedtaget at hæve generalforsamlingen
og indkalde til en ekstra generalforsamling om 15 minutter.
-----
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