Generalforsamling i Odense 17.11. 1963
Til generalforsamlingen var mødt repræsentanter for Gladsaxe, Amager, Herning og Odense.
Formanden A.K.Jensen bød velkommen og derefter gik man over til dagsordenen.
Til dirigent blev Niels Petersen, Herning valgt
Punkt 2. Mandaternes prøvelse:
Gladsaxe: 3 stemmer
Amager: 1 stemme
Herning: 3 stemmer og
Odense 4 stemmer
I alt 11 stemmer
Punkt 3. Protokollen var desværre ikke til stede grundet militærindkaldelse, og da jeg fik den tilsendt, var
der desværre intet skrevet siden 20.10. 1962 i Herning.
Punkt 4. Formandens beretning hvori han takkede for en god sæson med fremgang i minigolfen og den gode tilslutning til holdmesterskab og Danmarksmesterskaber men samtidig beklagede den dårlige sportsånd
ved deltagelsen til Tyskland eller rettere Europamesterskaberne men håbede at der ville blive tilslutning
med en bedre sportsånd næste gang DMU kalder til internationalt stævne.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.
Punkt 5. Kassereren aflagde regnskab, der balancerede med en kassebeholdning på 346,45 kr. I årets løb er
gælden til Gladsaxe nedbragt med 260 kr, så der er lidt fremgang i kassebeholdningen, og regnskabet blev
enstemmigt godkendt.
Punkt 6. Indkomne forslag:
Odense den 6.11.63
Forslag til DMU’s generalforsamling.
Odense minigolf Club foreslår Danmarksturneringen for hold ændret, i stedet for at den spilles som cup foreslår vi at den bliver spillet således, at vi møder de forskellige klubber på ude - og hjemmebane med 4
mand på hvert hold.
Pointgivning: 2 point for vunden kamp. 1 point for uafgjort og 0 for tabt kamp.
Står nogle af klubberne lige i point, når turneringen er færdig, spilles der omkamp om Danmarksmesterskabet på neutral bane. Flere klubber må dog gerne stille med mere end et hold.
Odense minigolfs bestyrelse
Sign:

Formand:
Poul Petersen

Kasserer:
Leif Jørgensen

Sekretær:
Leif Nielsen

Protokolfører:
Henning Clausen

Næstformand:
Jens Sorring

Odenses forslag blev efter en livlig debat vedtaget. Endvidere var der et forslag fra formanden A. K.
Jensen, DMU, hvor punkt 1 blev forkastet.
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Punkt 2 var et forslag om emblemer til medlemmer indenfor DMU, som blev vedtaget mod at Aksel
Jensen skulle arbejde videre med sagen.
Søborg, den 9.11. 1963
Forslag til DMU´s generalforsamling den 17.11.1963
1.

Danmarksmesterskaberne for hold spilles kun i én klasse, sådan at seniorers og juniores spiller sammen på hold.

2.

DMU skal have et emblem.

Sign.: Aksel Jensen

Punkt 7. Valg:
Næstformand
Kasserer
Protokolfører:
2 bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter

Bent Petersen genvalgt
Johs. Andersen genvalgt
B. Mikkelsen, Odense
Preben Petersen, Odense
Poul Magaard, Gladsaxe
Poul Petersen, Odense
Margit Petersen, Herning
Knud Walther, Gladsaxe

Punkt 8. Eventuelt:
Der var en livlig diskussion under dette punkt angående de nye spilleregler da flertallet mener de Danske
baner er for små til at de egner sig til at spille efter dem.
Derefter takkede dirigenten Niels Petersen takkede de fremmødte repræsentanter. Desværre var der ingen
fra Randers – og derefter sluttede generalforsamlingen.
Sign: Børge Mikkelsen
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