Generalforsamling i Odense 21.02.1965
Formanden Axel Jensen bød velkommen.
Dagsordenen: Valg ad dirigent blev Johs. Andersen, Odense.
Derefter aflagde formanden beretning, som blev godkendt, hvorefter formanden gik over til tilslutning af
den internationale licens som der var blevet betalt 135 kr til. Steenberg kunne tænke sig at løse licens til de
deltagere, der ville deltage i de internationale stævner. Aksel Jensen sagde, at vi skulle regne med, at der
bliver løst licens til mindst 40 spillere, så der foreslås 3 – 4 kr pr licens. Steenberg mener, at juniores må betale halvdelen, hvis de deltager i internationale stævner. Niels Petersen, Herning sagde, at de klubber, der
er tilmeldt, må betale det kontingent, der bliver fastsat. Bent Petersen sagde, at det med de nationale
stævner ikke er så godt, hvis vi skal hæve kontingentet, men at det internationale var i orden. Johs Andersen sagde, at vi må have et eller andet kontingent ind for at få penge i kassen til Unionen. Bent Petersen
ville gå med til at seniorer skal betale 3,50 kr og juniorer 2,00 kr og Danmarksmesterskab 5,00 kr og internationale 2,50 kr. Steenberg, Randers foreslog Senior 5 kr og og junior 2,50 kr. Aksel Jensen, Gladsaxe: 4,00
kr senior og junior 2,00 kr. Hvorefter forslagene gik til afstemning. Det blev vedtaget således, at seniorer
betaler kr. 4,00 og juniorer kr. 2,00, for spillere, der deltager i DMU turneringer og arrangementer. Desuden
skal de spillere, der deltager i internationale turneringer, betale 5,00 kr årligt for international licens. Redaktionelle ændringer af spillereglerne: Kuglerne må være af gummi og plastik med et mindste mål på 35
mm. Niels Petersen har meget imod at skifte kugle fra bane til bane, men hol der fast ved, at man spiller hele omgangen færdig, hvorefter det gik til afstemning, som blev, at der må skiftes kugle fra bane til bane og
der må benyttes kugler af plastik.
Angående emblemer sagde Aksel Jensen, at de måske kan fås for 6,50 kr, når de bliver færdige. Vagn Jensen, Odense mente at vi lige så godt kunne få dem hurtigst muligt, for de blev ikke billigere jo længere det
varede.
Derefter blev der drøftet Danmarksturnering om vi skulle lave hold eller cupturnering. Steenberg mente det
skulle være en weekend på en neutral bane i stedet for de dyre rejser i 1964. Bent Petersen mente, vi skulle
beholde holdturneringen som i 1964, da spillerne får mere ud af spillet. Det samme mente Johs. Andersen
og Niels Petersen også, hvorefter det gik til afstemning, som blev til holdturnering som i 1964. Startpenge
for hold blev 10,00 kr. Udebliver et hold uden at sende afbud, betales en bøde på 10,00 kr til DMU. Holdene
skal være på 4 spillere, for at kunne spille. Licens skal som sædvanlig være indbetalt til DMU senest 15. maj.
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og formanden hævede mødet og takkede for den store
tilslutning og håbede vi måtte få en god sæson i 1965.
Sign.: Børge Mikkelsen protokolfører

Spilleregler for Dansk Minigolf Union
§ 1.

De benyttede kugler må være af hvilket som helst materiale med et mindstemål på 35 mm.

§ 2.

De benyttede kugler og køller må gerne være private. Kuglerne må skiftes fra bane til bane, s åledes at en bane skal spilles færdig med den kugle, hvormed banen er påbegyndt. Køllerne må
kun udskiftes ved defekt.

§ 3.

Den arrangerende klubs spillere, skal altid gå forrest.

§ 4.

Den arrangerende klub skal, så vidt det lader sig gøre, sørge for skrivere.
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§ 5.

Inden turneringerne begynder, besigtiger de lokale unionsbestyrelser, at de deltagende klubbers baner er i orden. Ønsker bestyrelsen forandringer foretaget, bør disse laves.

§ 6.

Under kampene må kun spillere og skrivere samt officials, som er i funktion, være på banerne
såfremt dette på nogen måde er muligt.

§ 7.

Højrøstet tale og sang er ikke tilladt, ligesom det er spillerne forbudt at komme med komme ntarer om spillet til modstanderen. Overtrædes dette, skal skriveren omgående indberette de tte til lokalunionen. Modtager en spiller 3 advarsler i løbet af sæsonen, må han ikke spille unionskampe i en måned.

§ 8.

Når en spiller slår kuglen uden for en bane og i gravene, tælles 1 slag ekstra, og der begyndes
igen fra måtten. Disse strafslag skal anføres på spillelisten.

§ 9.

Bolden slås fra måtten, indtil første forhindring er passeret helt, og derefter derfra hvor den
stopper. Bolden må flyttes indtil 10 cm. Vinkelret fra bande og forhindring, uden der noteres
ekstra slag herfor. Såfremt startstedet ikke er i plan med banen, må der benyttes et bælte på
10 cm. som startsted. Alle baner skal af klubben med kridt el. lign. være afmærket, således, at
alle kan se, hvornår første forhindring er passeret. På baner, hvor kuglen skal i hul med slag fra
måtten, males en ring rundt om hullet.

§ 10.

Kampen skal afvikles den fastsatte dag, kun i meget specielle tilfælde kan kampdatoen ændres,
og kun med DMU´s godkendelse, såfremt det ikke kan ordnes indbyrdes mellem klubberne.

§ 11.

Er kuglen ikke i hul senest på 8. slag, noteres 10 slag, og der fortsættes på næste ban e.

§ 12.

En spiller må kun repræsentere een klub i en sæson. Der kan dog dispenseres af unionen ved
flytninger.

§ 13.

Ingen klub, der er tilsluttet DMU må spille med klubber, der ikke er medlem af DMU, uden der
foreligger tilladelse fra DMU. Overtrædelse af dette medfører karantæne i en måned, og alle
kampe klubben skulle have spillet i dette tidsrum, noteres som tabte. I alle tilfælde mindst de 2
første kampe, der skulle have været spillet efter overtrædelsen, uanset hvor længe der så end
var til, at disse kampe skulle spilles.

§ 14.

Der gives ikke plus eller minus ved turneringer, alle slag tæller.

§ 15.

Indtræffer tilfælde, som ikke er forudset i disse spilleregler, er DMU´s bestyrelse berettiget til
at handle efter skøn.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. april 1954 med tilkomne ændringer til og med
generalforsamlingen i Odense den 21. februar 1965.
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