Generalforsamling i Gladsaxe den 21.10.1973

Formanden, Gert Hansen, bød velkommen, og gik straks over til valg af dirigent. Det blev Sv. Aage Pedersen, Herning. Denne konstaterede den lovlige indkaldelse og læste dagsordenen op.
Der var mødt 10 stemmeberettigede op fra hhv. Gladsaxe, Odense og Herning.
Protokollen blev oplæst og godkendt.
I formandens beretning var den største skuffelse for os afslaget fra DIF om optagelse. Begrundelsen
for det, at vi ikke har noget med sport at gøre, samt at organisationen er for løs og at DM-sæsonen er for
kort. Privatejede baner rimer heller ikke godt. Vi må derfor satse på at skabe et bedre ansigt udadtil, samt
accepteres som sport.
Ang. EM 75 bliver det svært at arrangere p.g.a. beløbsstørrelsen, ca. 50.000 kr. Men det er nødvendigt
Holdturneringen var ikke så godt besat i år, men spænding var der nok af til det sidste.
Beretningen godkendt.
Følgende forslag var under behandling:
1.

Protokolfører og sekretær slås sammen og sekretæren fortsætter med de 2 funktioner.
7-3

2.

Der oprettes en ny post i D.M.U.’s bestyrelse, der kaldes en pressesekretær med udadvendte opgaver. 7 - 3

3.

For at styrke muligheden for flere spil i løbet af en sæson, foreslås en cupturnering for
hold (blandede er mulige), på 6 personer. Der spilles på neutral bane, valgt af D.M.U. ,
der også foretager lodtrækning. Henvist til spilleudvalget.

4.

Juniorer og oldboys, der ønsker at stille op i seniorrækken kan gøre det ved enkeltmands
og ved stævner mod at der betales normal stævneafgift (ændringsforslag) . 10 - 0

Valg: Næstformand:
Svend Aage Pedersen, Herning
Pressesekretær: Erik Meldgaard, Randers
Bestyrelsesmedl: Gert Andreasen, Gladsaxe
Arvid Bruhn, Odense
Suppleanter:
Poul Erik Pedersen, Herning
Børge Madsen, Gladsaxe
Spilleudvalg:
Gert Hansen, Herning
Torben Baldorf, Gladsaxe
Max Godtfredsen, Odense
Erik Meldgaard, Randers

genvalg
nyvalg
nyvalg
nyvalg
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Under eventuelt blev det nævnt, at nogen fra Odense mente, at fordi generalforsamlingen var lagt til
Gladsaxes klubhus, selvom der forelå en aftale om andetsteds i nærheden af hovedbanegården, var de ikke
mødt op til generalforsamlingen.
Referat: Arvid Bruhn.

Torben Baldorf
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