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Ordinært repræsentantskabsmøde på Fyns forsamlingshus 
Søndag den 25.10.1959, kl. 10.45 

 
Lars Schifter bød alle velkommen og en hjertelig velkommen til repræsentanter fra Zoo Minigolf.  
 
Dirigent blev Svend Aage Petersen, som oplæste dagsordenen. 
 
Mandaternes prøvelse: Der var mødt 14 medlemmer fra klubberne under DMU. 
 
Forhandlingsprotokollen blev hermed oplæst fra de sidste møder, og da der ikke var noget, at anke over, 
blev protokollen vedtaget.  
  
Formanden Lars Schifter fik hermed ordet til beretningen. Formanden sagde at interessen ikke var så stor 
mere i Jylland med golfen, men at København og Fyn havde stor fremgang.  
 
Om Danmarksmesterskabet 1959 sagde han, at det gik fint, og der blev opnået pæne resultater og at præ-
mieuddelingen efter kaffebordet var gået fint, og han håbede, at det måtte fortsætte sådan for fremtiden. 
Han oplyste, at der fratræder 3 bestyrelsesmedlemmer uden for loven i dag.  
 
Angående Sverige, kunne han ikke sige andet, end at vi har skrevet derover, men ikke fået svar.  
 
Efter at formanden var færdig med sin beretning, var der flere talere, der fik ordet.  
 
Jørgen Olsen, Gladsaxe fortalte, at han havde været i Sverige og talt med Raa Minigolf klubs formand, Erik 
Berlin, men han havde ikke noget med landskampen mellem Sverige og København at gøre. Leo Frederiksen 
spurgte om der var blevet skrevet til DIF, men der er ikke blevet sendt noget brev af sted.  
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
Regnskabet blev hermed oplæst, og det havde en kassebeholdning på 281,06 kr, men der var flere talere, 
der syntes at regnskabet ikke var, som det skulle være. Kassereren mente ikke, der skulle gøres mere ved 
det, og han var heller ikke med til mødet, men havde givet revisor besked om det.  
 
Regnskabet blev hermed godkendt. 
 
Indkomne forslag:  
Bestyrelsen for DMU havde sendt følgende forslag: 
 
Det foreslås at få en kontingentforhøjelse på 1,- kr, således at vi kommer til at betale 2,- kr til DMU og lo-
kalunionerne. 
 
Det andet forslag lød sådan: Der stilles forslag om, at der fra lokalunionen, hvori Danmarksmesterskabet 
afholdes, skal stilles 3 mand til rådighed for DMU´s bestyrelse til at føre regnskab med DM-afholdelse under 
ledelse af DMU´s bestyrelse, hvorefter disse 3 repræsentanter haver sig at rette. Disse tre repræsentanter 
må ikke deltage i spillet og deres eventuelle rejseudgifter skal den pågældende lokalunion erholde i den ud-
strækning, det er den muligt, blot kan der ikke fås tilskud til dette fra DMU. 
 
Der blev en lang samtale om forslaget, og efter at middagspausen var overstået, blev forslagene vedtaget 
med 12 ja stemmer og to nej stemmer. 
 
Hermed gik vi over til valg af bestyrelse:  

Formand: Ciss Nissen KMU 
Sekretær: Aksel Munkebæk KMU 



 

Side 2 af 2 
 

Protokolfører: Georg Larson FMU 
Kasserer: Kjeld Scherning FMU 
Bestyrelsesmedlem: Bent Petersen JMU 
Bestyrelsesmedlem: Henry Andersen JMU 
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Olsen KMU 
Suppleant: Niels Petersen JMU 
Suppleant: Kurt Jørgensen FMU 
Suppleant: Ramon Nissen KMU 
Revisor: Leif Kølle KMU 
Revisor: Svend Aage Petersen KMU 
Revisorsuppleant: Leo Frederiksen KMU 
  

 
Eventuelt:  
Helmuth Nissen sagde, at der var klubber i Odense, som ikke er med i DMU. Må vi spille med dem? Han fik 
hermed besked på af den nye formand, ar han kunne sende en ansøgning til DMU først. Der kom også 
spørgsmål angående hvordan spillet skal spilles i mesterskaberne. Der må ikke skovles til kuglen, men slås 
rigtigt med køllen til kuglen. Der blev også talt meget om malede kugler, men der kunne ikke laves noget 
om på det. 
 
Ciss Nissen takkede den afgående bestyrelse for godt samarbejde, og håbede at den nye bestyrelse ville 
kunne arbejde ligeså godt sammen. Lars Schifter, Leo Frederiksen og Helmuth Nissen takkede alle for godt 
kammeratskab og den tid de havde været i bestyrelsen, har været god. Vi håber den nye bestyrelse vil kun-
ne komme godt ud af det sammen. 
 
Hermed sluttede dirigenten generalforsamlingen, og gav Lars Schifter ordet til sidst, og han takkede alle, 
som var mødt i dag og håbede at DMU måtte få mange gode år endnu. Hermed blev der udbragt et 3-
foldigt leve for DMU 
 
     Sign: Leo Frederiksen 
  
 
 

 
 


