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Generalforsamling Kragsberggård, Odense 05.11.1972 

 
 
P 1.  Valg af dirigent:  Hans Jørgen Jørgensen  
 
P 2.  Mandaternes prøvelse:  
 17 stemmeberettigede mandater var mødt op. 
 
P 3.  Protokollen:  Blandt kommentarerne blev fastslået: Tilmelding til udenlandske stævner går gennem 

DMU. 
 
P 4.  Formandens beretning:  
 Aksel Jensen begyndte med selve turneringen. De bedste spillere er blevet endnu bedre. Formanden 

henstillede til klubberne at gøre lidt mere, for at få damerne til at spille minigolf. EM gav en 4. plads 
 Vi har haft spillere ude til flere stævner med blandede resultater. Et resultat, der bør nævnes, er Tor-

ben Baldorf´s femteplads i Tjekkoslovakiet. Tilmeldingen til EM var kommet ret sent og de bestilte 
værelser var ikke til priser, danske minigolfspillere ville betale. Aksel Jensen fik nogle andre værelser 
til frc. 12,-, men standarden var efter prisen. Der var dog både seng og morgenkaffe. Aksel Jensen 
forsøgte at arrangere bus, men deltagerne fra Odense mente, det kunne gøres for kr. 250,-. Bussen 
ville koste kr. 300,- pr. deltager. Dette betød, at juniorerne måtte have tilskud, hvilket blev vedtaget 
på mødet i Gelsted. Medlemmerne fra Svendborg, Randers og Gladsaxe nedlagde protest mod DM i 
Gelsted. Bestyrelsen drøftede sagen og Odense gik med til, at vi måtte ændre til et andet anlæg, da 
man ikke regnede det for muligt. Der var desværre en misforståelse, som bevirkede, at Dreier/ Gel-
sted blev meget fornærmet. Bestyrelsen vedtog, at betale kr. 150,- (baneleje). Der kom et anonymt 
brev fra Odense med kritik af formandens handling i Gelstedsagen.  Ligeledes nævnte brevet, at Ran-
ders og Gladsaxe ved flere lejligheder bevist modarbejdede Odense. Aksel Jensen mente selv, han 
havde forsøgt at være så neutral som muligt og ville gerne have beskyldningerne for modarbejdelse 
nærmere belyst. Børge Mikkelsen henviste til DM for et par år siden i Svendborg, hvor Svendborg 
deltog. Aksel Jensen fastslog, at Svendborg ikke deltog. 

 
 Formandens beretning godkendt. 
 
P 5.  Regnskab: Regnskabet godkendt.  
 Der var et mindre underskud bl.a. på grund af indkøb af nye trøjer.  
 
P 6.  Indkomne forslag:  

1. D.M.U. indfører årets spiller, der udføres således: alle 3 x 3 omgange i holdturneringen + de tre 
første omgange i enkeltmands. DMU finder en præmie til den pågældende spiller. 

 5 stemte for dette forslag 
 11 stemte for ændring, så forslaget både gælder for en fra herrerne og en fra damerne.  
 
2. Det kan tillades, at spille holdturnering og enkeltmands, selv om der er en klub med t ilhørsfor-

hold på den pågældende bane. 
 9 stemte for og 4 imod. 
 Et ændringsforslag faldt. 
 
3.  DMU yder tilskud efter bestemte regler til de spillere, der er villige til at rejse ud og instruere 

klubberne, hvis de er interesserede. 
 Torben Baldorf trak dette forslag tilbage. 

 
P 7.  Valg af formand  -  Aksel Jensen ønskede ikke genvalg, men foreslog Gert Hansen, som derefter blev 

valgt. 
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 Forinden havde Karsten Bruun takket Aksel Jensen for tiden, de havde arbejdet sammen og foreslog 

genvalg dog uden at kunne ændre Aksel Jensens beslutning. 
 Valg af sekretær  -  Torben Baldorf – genvalgt. 
 
 Valg af Protokolfører  -  Gert Hansen afgår. Valgt blev Arvid Bruun. 
 
 3 suppleanter:  Kurt Schulz, Bent Boye, Erik Meldgaard 
 
 Johs. Andersen og Børge Mikkelsen ønskede på grund af Gelstedsagen at få deres mandat bekræftet, 

hvilket blev gjort. 
 
 Spilleudvalg:  Gert Hansen, Max Gotfredsen, Erik Meldgård, Torben Baldorf 
 
P 8.  Eventuelt:  
 Danmark har fået lovning på EM 75, hvis vi magter opgaven. EM vil ca. koste kr. 50.000,-. Der blev 

nedsat et udvalg til undersøgelse af muligheder for EM 75, bestående af et medlem fra hver klub og 
formanden for DMU.  

  
 F.I.M.. har givet æresemblemer til forskellige, bl.a. Aksel Jensen, der foreslog at alle spillere, der de l-

tog for 10. gang, skulle indstilles til dette emblem. Torben Baldorf og Knud Walter har deltaget 10 
gange og Karsten Bruun 9. gange. 

  
 Aksel Jensen understregede, at loven skulle føres á jour. 
 
 Odense afholder stævne i februar, hvor man bl.a. vil invitere udenlandske gæster. Johs. Andersen, 

Karsten Bruun og Torben Baldorf takkede Aksel Jensen for samarbejdet og sidstnævnte håbede, at vi 
stadig kunne drage nytte af hans erfaring. 

 
 DM 1973 Hold 13.05 Jylland 
  27.05 Sjælland 
  17.06 Fyn 
 
 Enkeltmands 26.08 Jylland 
 
Randers afholder stævne enten 29.04 eller 06.05. 
 
Knud Walter henstillede, at hold til EM blev udtaget inden generalforsamlingen.  
 
 Sportsdanserne er blevet optaget i DIF. Der skal afsendes ny ansøgning. 
 
Gelstedsagen skal afgøres med en undskyldning + kr 200,- ellers intet. 
 
 
Sign: Gert Hansen 
  

 


