Søndag den 24-10-1954 afholdtes repræsentantskabsmøde (eller generalforsamling) i København.
Formanden, Poul Holm-Jensen bød velkommen til det første repræsentantskabsmøde ca. 6 mdr. efter at
DMU var oprettet.
Punkt 1 : Valg af dirigent:
J.G. Petersen var eneste modtagne forslag, der ønskede at tage sig af dette hverv.
Punkt 2: Mandaternes prøvelse:
København
7 mandater
Jylland
5 mandater
Fyn
2 mandater
Punkt 3: Formandens beretning:
Formandens beretning gav anledning til en del diskussion, bl.a. om de trykte medlemskort, idet man mente
at udførelsen var alt for fin, og som følge heraf var prisen alt for høj i forhold unionens nuværende økonomi. Endvidere beklagede formanden, at der uden at være indhentet tilladelse hos de forskellige baneejere,
var påført medlemskortene sålydende bemærkning: ”Forevisning af dette kort giver ret til på alle baner, der
er tilsluttet DMU, at spille for samme pris, som den lokale klubs egne medlemmer”. Dette var årsagen til, at
kortene endnu ikke var udsendt til medlemmerne.
Man enedes om, at få dette spørgsmål besvaret hos de forskellige baneejere – og håbe på god modtagelse
fra disses side. Skulle dette mislykkes, måtte man se at få denne bemærkning slettet på kortene, men he rved ville værdien af kortene jo forringes en del. De under FMU stående klubber er dog indforstået med kortenes påtryk.
Endvidere blev det foreslået, at man inden trykningen skulle have henvendt sig til et firma, for at få tegnet
en reklame, så kunne kortene være blevet fremstillet uden omkostninger for unionen, idet man mente, at
et firma gerne ville betale omkostningerne, bare for at få sit navn bragt vidt omkring.
En anden ting, der blev optaget til kritik var afholdelse ad DM i Århus, hvorvidt her skulle have spillet over 3
omgange eller som gjort 2 omgange. Der forelå her en misforståelse mellem formanden og KMU. Jylland og
København mente også, at der skulle spilles over 3 omgange, som året i forvejen i friluftsbadet i Odense.
Man enedes om at fremtidige DM skal afholdes over mindst 3 baneomgange.
Generalforsamlingen blev herefter suspenderet i et stykke tid, idet en spiller fra KMU, Alex Olsen, ville gøre
de delegerede medlemmer opmærksom på en episode, som var fundet sted i DM i Århus. Alex Olsen, som
havde fået sin ret i Århus, ønskede blot at få den stadfæstet af formanden, og dette fik han.
Efter at protesten var blevet godkendt, enedes man om følgende tilføjelse til paragraf 8 i spillereglerne:
” For at en bold skal regnes ude af banen, skal den være på den anden side af banden. Det er ikke nok at
bolden løber på banden. En sådan bold vil altid blive godkendt.”
Generalforsamlingen blev herefter genoptaget, og man gik over til
Punkt 4: Forhandlingsprotokollen:
Denne blev godkendt.
Punkt 5: Regnskabet:
Kasseregnskabet viste en beholdning på kr. 33,64. Desværre var regnskabet ikke revideret, idet ingen
af de valgte revisorer eller suppleanter var til stede.
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Man fik opgivet de ønskede oplysninger vedrørende regnskabet, og man enedes om, at tage det til e fterretning til næste år, når et helt årsregnskab forelå.
Punkt 6: Indkomne forslag:
Der var fra Børge Larsen indkommet følgende forslag:
”Ændring i spilleregler fra at man ikke må flytte bolden ud fra bande eller lignende, til at flytte den 10
cm, eller køllehoveds længde ud.
Efter en længere diskussion enedes man om, at vedtage det fremkomne forslag.
Der blev herefter følgende rettelse i paragraf 9 i spillereglerne:
Afsnit 2 udgår, der indføres i stedet:
”Det er tilladt at flytte bolden 10 cm, eller et køllehoved vinkelret ud fra bande eller lignende.”

Punkt 7: Valg:
a) Formand:

To kandidater til formandsposten:
Nich Christensen, KMU
Poul Holm-Jensen, FMU
Man afgjorde valget skriftligt med følgende resultat:
Nich Christensen,
9 stemmer
Poul Holm-Jensen
4 stemmer
+
1 blank

b)

Kasserer:

Eneste modtagne forslag var:
Aksel Christensen, FMU
som blev enstemmigt genvalgt!

c)

4 bestyrelsesmedlemmer:
Der var 4 forslag. Lige det antal, der skulle bruges. De blev herefter alle valgt.
Sven Ravn, JMU
Lars Schifter, JMU
Leif Kølle, KMU og
Poul Holm Jensen, FMU

d)

2 suppleanter:
Henning Andersen, JMU og
Poul Rasmussen KMU

e)

2 revisorer og 1 suppleant:
Karl Lauritsen, KMU og
Henry Hansen KMU samt
Leo Frederiksen KMU som suppleant

Punkt 8: Eventuelt:
Børge Larsen, KMU ankede over, at banen ved ”Friheden” i Århus var blevet brugt til afholdelse af DM,
idet han mente, at baneejeren var skyld i, at Århus-klubben var gået neden om og hjem
Lars Schifter, JMU svarede herpå, at det ikke var helt rigtigt og sagde, at Århus-klubben nok skulle
komme igen.
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Angående de udsendte skemaer til optagelse i DMU blev der rejst en del kritik, idet man mente at selve teksten var for bogstavelig, bl.a. teksten om vanærende straf.
Hertil svarede Poul Holm-Jensen, FMU at det var en betingelse for at kunne søge optagelse i DSF, at
man havde enten erklæring fra hver enkelt spiller – eller som det blev oplyst af en anden delegeret, at
de lokale klubber garanterede for deres medlemmer.
Det bedste var som de forelå, idet det fritog de enkelte klubber for ansvar i påkommende tilfælde.
Den nyvalgte formand, Nich Kristensen, KMU sluttede generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet med at håbe på godt samarbejde og forståelse.
Efter repræsentantskabsmødet holdtes et bestyrelsesmøde, i hvilket man fordelte de forskellige poster
og bestyrelsen fik herefter følgende sammensætning:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Protokolfører:
Bestyrelsesmedlem:

Nich Kristensen, KMU
Lars Schifter, JMU
Sven Ravn, JMU
Aksel Kristensen, FMU
Poul Holm-Jensen, FMU
Leif Kølle, KMU

På bestyrelsesmødet i Odense den 27. februar 1955 blev ovenstående referat fra generalforsamlingen
den 24.10.1954 godkendt.
Sign:
Nich Kristensen

Lars Schifter

Leif Kølle

Svend Ravn

Poul Holm-Jensen
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