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DMU møde på Fyns Forsamlingshus 10/2 1958, kl. 10.30 
 
 

I DEN RØDE STUE 
 

Efter indvarsling holdt DMU repræsentantskabsmøde med de Fynske Klubber. De mødte var Zoo, Skoven, 
og Svendborg. Repræsentanter fra disse klubber var følgende: 
 
 Fra Zoo: 
 Poul Holm Jensen 
 Poul Thomsen 
 Georg Larsen 
 
 Fra Skoven: 
 Sv. Åge Hansen 
 Børge E. Hansen 
 
 Fra Svendborg: 
 Hans Hansen 
 Ingerlise Pedersen 
 
Formanden, Lars Schifter bød velkommen. Han takkede de fynske klubber for, at de var venlige til et møde 
med DMU.  
 
Formanden spurgte om valg af dirigent, og det blev Poul Thomsen fra Zoo, der blev enstemmigt valgt.  
 
Herefter fik Lars Schifter ordet og spurgte om grunden til, at de 3 klubber havde meldt sig ud af DMU. 
Spurgte om de ville være så venlige i dag at komme med en grund derfor, så DMU igen når sæsonen be-
gyndte, kunne se dem også. Efter nogen diskussion fik Poul Holm fra Zoo ordet. Han mente, at man fik for 
lidt ud af de penge, man betalte til DMU, og at det var for lange rejser, de skulle ud på, som de ikke fik 
dækket noget af, når de nu skulle til Danmarksmesterskab. Deres turnering på Fyn var for dyr for dem, sag-
de han, og han syntes af DMU lavede lige lidt nok. 
 
Derefter fik Arne Sørensen fra KMGK ordet og spurgte om de ikke indenfor deres klubber, kunne få oprettet 
en rejsefond, som så kunne dække lidt af deres rejseudgifter. I Kastrup Minigolf Klub var der udsat en pokal, 
som man spillede om hele sommeren. Det foregik på den måde, at man skulle betale 25 øre for hver o m-
gang man spillede og de gik til rejsefonden. Når den første måned var gået, var det den der havde slået 
mindst, der fik en lille plade og sit navn i pokalen, og sådan fortsatte det. Når hele sommeren var overstået, 
var det den, der havde mindst af alle, der fik pokalen. 
 
Derefter fik Ciss Nissen fra KMGK ordet og spurgte om det ikke var muligt, at de fik lavet det, som Arne Sø-
rensen lige havde sagt, eller sagt på en anden måde, fik nogle penge ind i en rejsefond, som så kunne hjæl-
pe dem, når de skulle ud og rejse. Hr. Nissen kunne oplyse, at hans klub i år var rejst til Århus for 10 kr. pr. 
senior og 5 kr. pr. junior – og at de 25 ører, som kom ind ved at spille om pokalen, havde givet kr. 460,- i lø-
bet af hele sommeren. Ciss Nissen mente, at DMU lavede et stort stykke arbejde for det lille kontingent på 
kr. 1,- fra hvert medlem om året. 
 
Derefter fik Lars Schifter ordet, og spurgte om der ikke var andre af de tilstedeværende fra de fynske klu b-
ber, som havde noget på hjerte om denne sag, for som han sagde, havde han fået mange kammerater in-
denfor minigolf.  Der kunne jo ikke gennemføres ret meget, uden at der blev arbejdet med et meget stort 
kammeratskab inden for de respektive klubber og med DMU og han håbede at året 1958 ville give et godt 
resultat både for klubberne og for DMU. Lars Schifter sagde videre, at nu havde DMU søgt om optagelse i 
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Dansk Idrætsforbund, og han håbede det ville lykkes, så man derigennem kunne komme bedre frem og få 
udbredt kendskab for dansk minigolf sport i Danmark. 
 
Derefter bad Poul Holm om ordet igen. Han sagde, at for hans klubs vedkommende, ville de ikke i DMU. Det 
var på deres generalforsamling med 30 stemmer forkastet af Zoo.  Hvis der skulle være en mulighed for at 
DMU blev optaget i DIF, skulle de nok støtte DMU, sagde han. Han skulle nok referere dette møde  for sin 
klub på deres næste bestyrelsesmøde og det samme sagde Svendborg og Skoven, og der var en mulighed 
for, at Svendborg og Skoven ville melde sig ind igen. 
 
Derefter spurgte Poul Thomsen, om der var flere, der ønskede ordet, og da det ikke var tilfældet, takkede 
han for god ro og orden. 
 
Til slut takkede formanden, Lars Schifter klubberne og DMU for et godt møde og hævede det for en time, til 
kl. 14.00 så man kunne spise frokost. 
 
DMU`s møde blev genoptaget kl. 14.00 i den røde stue efter 1 times pause. 
 
De fremmødte af DMU´s bestyrelsesmedlemmer var følgende: 
 
 Formand Lars Schifter 
 Kasserer Palle Nielsen 
 Næstformand Ciss Nissen 
 Sekretær Ivan Ravn 
 Bestyrelsesmedlem Helmuth Nissen 
 Bestyrelsesmedlem Ivar Fyn 
 Suppleant Arne Sørensen - Protokolfører i stedet for Leo Frederiksen, der var syg. 
 
Formanden, Lars Schifter sagde, at nu måtte vi se at komme i gang, for der var lagt meget over på DMU, 
som skulle være i orden inden vi skulle hjem. 
 
Punkt 1: Det første, der kom frem, var at Arne Sørensen var mødt op i stedet for Leo Frederiksen, 

 som ikke kunne være til stede på grund af sygdom, og det blev vedtaget, at en suppleant 
 kunne møde i stedet for den mand, der ikke kunne møde den pågældende dag (det vil sige, 
at en suppleant fra den landsdel, som mangler et bestyrelsesmedlem kan møde). 

 
Punkt 2: Det var de spørgeskemaer, der blev godkendt på DMU´s generalforsamling i København 08-

 12-1957, som skulle sendes ud til samtlige klubber, og som skulle være tilbagesendt til DMU 
 inden 15. maj med, hvor mange medlemmer, der er i klubberne, og hvor banerne ligger 
 henne samt hvilke dage, der er træningsaftener for klubberne. Endelig hvem der er formand 
 for klubberne. DMU blev i dag enige om, at de skulle sendes ud i år så klubberne ville have 
dem først i maj 

 
Punkt 3: Medlemskort fra Generalforsamlingen den 24-10-1954 i Stefanshus i København, som ikke 

blev sendt ud den gang til klubberne, skal som vedtaget på repræsentantskabsmødet i dag 
sendes ud nu. Hver Union får sine egne numre.  

 København fik fra nr 1 – 500. 
 Fyn fra nr 501 – 1000 og 
 Jylland fra 1001 – 1500. 
 

 Medlemskortene vil blive sendt ud til hver union, som skal sørge for, at de bliver stemplet 
 med det årstal, de er gyldig i. Betales der ikke til  DMU for et medlem, skal kortet inddrages 
 og tilbagebringes, når der er betalt igen. Medlemskortet giver ret til at spille på alle baner, 
 som står tilsluttet DMU. Ved forevisning af kortet, skulle man have lov til at spille for samme 
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 pris, som de lokale klubbers egne medlemmer. Der vil blive sendt stempler til de forskellige 
unioners kasserere.   

 
Punkt 4: Protokollen fandtes ikke i orden. Der var ikke skrevet noget i den siden 24-02-1957, så Arne 

 Sørensen kunne ikke oplyse noget om, hvad der var sket på de sidste møder, og det var kun 
med stor beklagelse for Leo Frederiksen, at han ikke havde haft tid til at skrive noget ind i 
protokollen. (Der er blevet sendt en påmindelse fra DMU til hr. Leo Frederiksen).  

 
Punkt 5: Kassebogen var bortkommet og fandtes ikke, så regnskabet kunne ikke revideres, men kasse-

saldo var den 08-12-1957 på kr. 282,77. DMU besluttede, at der ville blive lavet brevpapir og 
kuverter med DMU´s adresse, og hvis vi bliver optaget i DIF, skal der stå: Medlem af DIF.  

 
Punkt 6: DMU´s  love blev gennemgået og love fra de forskellige unioner og klubber blev læst op, og 

følgende blev godkendt: Jysk Minigolf Union, Herning Mini Golf Klub, Åbenrå Minigolf Klub, 
Fyns Minigolf Union, Odense Minigolf Klub. Fra de andre unioner og klubber, var love ne ikke 
færdigbehandlet, så de var ikke med. 

 
Punkt 7: Danmarksmesterskabet afholdes den 10-08-1958 på Sjælland, og der spilles over 3 omgange. 

Der vil blive spillet i A og B rækker for damer, herrer og juniorer. Prisen blev sat til kr. 4,- for 
seniorer og kr. 3,- for juniorer, som ikke deltager i hold. 

 
 Ciss Nissen skal sørge for, at banerne til Danmarksmesterskaberne og skrive til Lars Schifter.  
 
Punkt 8: Har en spiller spillet over halvdelen af sine kampe i turneringen på er A-hold, skal han også 

spille på A-holdet til mesterskaber. Han kan ikke rykke ned på B-holdet og spille der. 
 
Punkt 9: (Åbenrå) Klubben havde søgt om at holde basar, så de kunne få deres egne baner igen, men 

var blevet afvist. De kunne endnu ikke oplyse om deres skæbne fremover, og dette punkt 
blev drøftet meget i DMU. Skulle der ikke være en mulighed for at redde denne klub? DMU 
så sig ikke i stand til det i dag, men sagen ville komme med på næste møde. 

 
Herefter takkede formanden, Lars Schifter for et godt og livligt møde – og godt kammeratskab, som han 
håbede måtte fortsætte i fremtiden. 
 
den 21-02-1958 
Arne Sørensen 
KMGU 
 
 
  

 


