Bestyrelsesmøde i Odense den 21. februar 1960.
På Fyns forsamlingshus kl. 12.00. Der var mødt 3 fra København, 1 fra Vejle, 2 fra Fyn.
Ciss Nissen bød velkommen og derefter læste protokolføreren protokollen op fra sidste møde i Odense 2510-1959.
Derefter gik man over til at diskutere forskellige spillemåder i de forskellige Unioner og afholdelse af Danmarksmesterskabet i 1960. Man diskuterede forskellige steder i Jylland og skulle undersøge forskellige baners forhold og Henry Andersen, JMU og Georg Larson FMU skulle så skrive sammen og få fastlagt en bane,
som er neutral og egnet til afholdelse af Danmarksmesterskabet. Jørgen Olsen, Gladsaxe havde haft forbi ndelse med fjernsynet og der var en stor chance for, at få dem til at komme og optage lidt fra Danmarksmesterskabet særligt for propagandaens skyld.
Danmarksmesterskabet blev fastlagt til den 28. august. Derefter gik vi over til præmier til de forskellige hold
og det skulle Kjeld Schjerning sørge for at købe og underrette de forskellige klubber om at have pokalerne
med til Danmarksmesterskabet og have deres navn indgraveret i og have kvitteret regning med for at få
den refunderet fra kassereren og får derefter en erindringspokal ved præmieuddelingen.
Forslag, som var fremsat på mødet i Odense den 25-10-1959 om spillet. Det er slaget, der er afgørende og
der vil blive udsendt cirkulærer til de forskellige unioner, som så skal sørge for at sende det ud til de lokale
klubber. Der var jo klager over det at ”skovle” kuglen. Det blev derfor vedtaget, at udsende disse forslag og
man håber så, at spillerne i de forskellige klubber retter sig efter det, sådan at vi ikke får noget vrøvl til
Danmarksmesterskaberne.
Angående de 3 mand, der skal være dommere til mesterskabet, kan det først afgøres, når det er afgjort,
hvor Danmarksmesterskabet skal afholdes.
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