Ordinær repræsentantskabsmøde søndag den 02-11-1958 kl. 13.00 på Palæ Nørretorv, Vejle.
Formanden Lars Schifter bød de delegerede hjertelig velkommen og bad om forslag til en dirigent.
Leif Andersen, Gladsaxe blev valgt som dirigent og oplæste dagsordenen.
Mandaternes prøvelse:
Der var møde 15 delegerede fra klubberne inden for DMU. Herefter fik sekretæren ordet til protokollen.
Protokollen blev oplæst fra de sidste møder DMU havde haft.
Lars Schifter fik hermed ordet, og han fortalte angående det møde i Odense om suppleant kan give møde
hvis nogle af bestyrelsen var blevet syge, men det var ikke blevet vedtaget i Odense. Det skal gøres på en
generalforsamling.
John Jacobsen, Glostrup spurgte om de fynske klubber, Skoven og Svendborg meldte sig ind i DMU, men
Lars Schifter vidste ikke noget i dag om det.
Leo Frederiksen kritiserede referatet, han havde fået fra Arne Sørensen, men der vil ikke blive gjort noget
ved det, da der er mange fejl i. Herefter blev protokollen godkendt.
Herefter fik Lars Schifter ordet til beretningen. Han fortalte om Danmarksmesterskaberne i Hillerød og det
gik fint med kampene, men at klokken blev for mange. Han var ked af klubberne ikke havde fået medlemskort sendt ud i ordentlig tid, men det var jo ikke min, me n Ivar Ravns skyld. Han fortalte om brevet, som vi
sendte 14-05-58 til DIF. Vi havde fået afslag men vi skriver igen til DIF igen.
Hermed takkede formanden bestyrelsen og klubberne for det arbejde, der var udført i år.
John Jacobsen, Glostrup fortalte ombaner på Bornholm, vi kunne spille med. Der var flere talere, der spurgte om pressen, om ikke der kunne gøres noget. Lars Schifter fortalte, at der bliver gjort meget for at få det i
aviserne, men at det ikke altid er lige let. Angående baner på Bornholm, skal vi nok skrive derover. Derefter
blev beretningen godkendt.
Derefter fik kassereren ordet til regnskabet, som havde en meget fin kassebeholdning på i alt kr. 490,26.
Jørgen Olesen og John Jacobsen, Glostrup fortalte, at ”diverse” ikke må stå på regnskabet. Det blev hermed
foreslået, at stryge det fra regnskabet. Regnskabet blev hermed Godkendt.
Behandling af indkomne forslag: Gladsaxe Minigolf Klub stillede med et forslag angående afholdelse af
danmarksmesterskabet. Der må kun være rene hold – herre- dame – junior, da de tilfælde af juniorer der
ligger som nr 1 og 2 også har en chance for at vinde.
Efter en lang diskussion blev det vedtaget at afbryde mødet og drikke kaffe. Imens skulle klubberne lave
nogle forslag til Gladsaxes forslag. Da pausen var forbi, havde vi i bestyrelsen modtaget nogle forslag fra Kastrup, Amager og Gladsaxe. Forslaget fra Gladsaxe lød sådan: Da klubberne er i bekneb med at sætte rene
hold, må det gå ned til 4-mands hold, hvor damer, som også er seniorer, ligesom piger er juniorer, bør kunne deltage. Efter forslaget var blevet læst op, trak Kastrup og Amager de res forslag tilbage. Gladsaxes forlag
blev hermed vedtaget.
Valg af bestyrelse:
Formand:
Sekretær
Protokolfører

Lars Schifter
Evald Fyhn
Leo Frederiksen

genvalgt
genvalgt
genvalgt
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3 suppleanter til bestyrelsen blev efter afstemning:
John Jacobsen
Knud E. Boesen, Fyn
Niels Petersen, Jylland

11 stemmer

Aksel Munkebæk
Poul Rasmussen

15 stemmer
14 stemmer

Jørgen Olsen

7 stemmer

11 stemmer

2 revisorer blev:

Revisorsuppleant:

Under eventuelt blev der talt af flere talere, der blandt andet sagde om ikke suppleant kan komme med til
vores møder. Formanden, Lars Schifter mente at det godt kunne lade sig gøre, men uden stemmeret. Fo rmanden fortalte, at der nok skulle blive skrevet til Sverige, Hamborg og Bornholm.
Der kom mange gode ting i eventuelt, som bestyrelsen kunne arbejde med i det nye år.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og hermed fik formanden ordet, og han takkede alle de deleger ede, som var kommet til mødet i dag, og håbede al fremgang for DMU i året 1959. Derefter blev der udbragt
et 3-foldigt leve for DMU.
Sign:
Lars R. Schifter
E. Fyhn

Leo Frederiksen
H. Anderson

M. Ciss Nissen
Palle Nielsen

Helmuth Nissen
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