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Referat fra D.M.U.’s generalforsamling 31.10.1971  
 

Sted: I Trongården i Randers kl. 13.00 
 
Tid: kl. 13:00 
 
Dirigent: Sv. Aa. Pedersen, Herning 
 
Stemmeberettigede: 16 

 
Beretning: Formanden, Aksel Jensen nævnte bl.a. Auning-sagen, hvor der vist var kludret fra 

både den ene og anden side, men vi må forvente, at sagerne bliver bragt i orden 
snarest. Ålborg var yderligere kommet med i år. 

 
 DM-resultaterne i år betød magtskifte hos herrerne, da Randers vandt hold-guld, 

mens enkeltmands gik til Gladsaxe. Gladsaxe var yderligere ene om at stille op hos 
damer og juniorer. 

 
 Ang. EM i Portugal var der rejst kritik fra sekretærens side vedr. arrangementet, 

hvilket blev taget til efterretning. 
 
 Vi er stadig inde i billedet m.h.t. optagelse i DIF. 
 
 Formanden havde i 1971 været i stand til at skaffe sportsbilletter gennem en be-

kendt i DSB. Dette kan ikke forventes i 1972. 
 
 Beretningen godkendt. 
 
Regnskab: Udviste et overskud på kr. 245,81. Det blev godkendt. 
 
Indkomne forslag: § 4 tilføjes: Må spille som juniorer til det fyldte 18 år.   Ja. 
 
 § 4:Licens udgør kr. 10,00. Juniorer kr. 8,00 og gælder samtidig som international l i-

cens.  Ja. 
 
 § 8: Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til klubmedlem.  Nej. 
 
  Ved opstilling til tillidsposter i D.M.U.  Ja. 
 
 Banelederne må ikke følge en bestemt spiller på banen.  Ja. 
 
 To neutrale dommere i finalen følger spillet. Disse må ikke samtidig deltage i spillet.  
 
 Indbydelser til stævner sendes ud senest 3 mdr. før stævnet.  Nej  
  men datoer til D.M.U. og så ellers den, der kommer først. 
 
 Bedre oplysning om stævner i udlandet (henstilling).  Ja. 
 
 DM i enkeltmands og hold flyttes.  Ja.  
 
 Kombineret dame- og juniorhold.  Ja. 
 
 Generalforsamling flyttes.  Nej. 
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 Indmeldelsesgebyr forhøjes til kr. 15,00. Holdindskud pr. hold, kr. 15,00.  
 Depositum ved protest, kr. 20,00.  Ja. 
 
 Den gængse praksis indføres i lovene og spillereglerne: 
 

a) D.M.U.’s garanti overfor de udenlandske forbund, når der er internationale 
stævner og turneringer.   

 Alle startpenge anvendes til præmier og erindringsting. 
 Der skal være reserveret et antal hotelværelser (el. lign.) til nogenlunde ove r-

kommelige priser. 
 Der laves arrangement for de fremmede spillere.  Ja. 
 
b) Der må ikke afholdes turneringer eller stævner med klubber, der ikke er tilslut-

tet D.M.U. eller F.I.M. uden tilladelse fra D.M.U. (skriftlig). Til udenlandske 
stævner og turneringer sker tilmeldelse gennem D.M.U.  Ja. 

 Alle stævne- og turneringsresultater tilsendes D.M.U. og de deltagende klub-
ber senest 3 uger efter.   Ja. 

 
 DM ved regnvejr etc. 
 Inden afbrydelse af spillet skal påbegyndt bane færdigspilles af pågældende spiller. 

Når spillet genoptages, fortsættes hvor der blev sluttet 
 
 Såfremt der er udsigt til at spillet ikke kan genoptages, afgør klubformændene (eller 

stedfortræder) og D.M.U. ´s formand, om der skal spilles videre en anden dag. Der 
fortsættes, hvor spillet blev afbrudt. Hvis der ikke er én spiller, der er færdig med 3 
omgange, spilles forfra næste søndag. 

 D.M.U. kan ikke belastes med befordringen, kun evt. baneleje.  Ja. 
 
Valg af bestyrelse: Næstformand: Sv. Aa. Petersen Genvalgt 
 Kasserer: Johs. Andersen 
 Bestyrelsesmedlemmer: Karsten Bruun 
  Børge Mikkelsen 
 Suppleanter: Kaj Madsen, Ålborg 
  Erik Meldgård, Randers 
  Gert Andreasen, Gladsaxe  
 Spilleudvalg: Aksel Jensen 
  Torben Erik Baldorf 
  Erik Meldgård 
  Max Godtfredsen 
 
Eventuelt: Følgende datoer ligger klar i 1972: 
 Holdmesterskabet 14.05. Fyn 
  28.05. Jylland 
  11.06. Sjælland 
 
 Enkeltmands: 20.08. Fyn 
   
  30.04. Randers – 20 års jubilæum 
 
 EM i Schweiz: Begyndelsen af juli 
    
 Odense: 26. – 27.02. 
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 Ang. EM i 1974 eller 75 skulle forskellige prøve at undersøge mulighederne i deres 

respektive kommuner for støtte. 
  
 Sekretæren skriver lejlighedsvis artikler til det svenske minigolfblad. Gert Andre-

asen var blevet fortørnet over en sådan én, hvori han mente, at denne havde skre-
vet nedsættende om de danske spillere. Han svarede, at faktisk var det ikke sådan 
ment, snarere en bemærkning om, hvordan vi kan gøre det bedre i fremtiden i fæl-
lesskab. 

 
 Til sidst en kritik fra sekretærens side over formandens ”lytten” til andres ”bønner” 

(ang. EM). 
 

Sign.: Torben Erik Baldorf 
Sekretær 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


