
DANSK L’HOMBRE-UNION 

til UNIONENS klubber og bestyrelse 

 

GENERALFORSAMLING 

 

Referat fra UNIONENS ordinære generalforsamling. Som afholdtes i Ørbæk Hallens 

cafeteria, fredag den 20. april 2018 kl. 20.00 med følgende dagsorden. 

 

1. A: Valg af dirigent. 

Svend Erik Larsen blev enstemmigt valgt til dirigent 

B: Dirigenten opregner og kontrollerer antal af stemmer jvf. §6. 

Ulla og Annelise blev udpeget, som stemmetællere. 

Følgende klubber var repræsenteret: 

Ringe, Tåsinge, Ørbæk, Bakkehuset, Verninge, Kerteminde, Odense, Thurø, Svendborg, 

Stilling, Brædstrup, Nim, Jysk- og Fyn lokal union. 

I alt 38 stemmer inkl. bestyrelse. 

 

2. Formanden aflægger beretning.      

Medlemstallet er gået tilbage fra 822 medlemmer til 793. Det meste af tilbagegangen 

skyldes, at vi ikke har hørt fra Ikast som stod med 18 medlemmer og Nykøbing Falster har 

meldt sig ud med 5 medlemmer. 

Som det plejer er der nogle steder det går godt med lille fremgang og andre steder går det 

tilbage. 

Internettet. 

Her gør Svend Erik et fint arbejde med at holde tingene opdateret, så vi alle kan se hvad der 

sker. Han er i gang med modernisere hjemmesiden så vi glæder os til at se hvad det 

indebærer. 

DM. 

Igen i år var der 32 hold tilmeldt til Danmarksmesterskabet ligesom sidste år. Også i år var 

der flest fynske hold med så vi havde kun en pulje i Brædstrup og 3 puljer i Verninge. 

Semifinalen blev spillet i Brædstrup første dag og i Verninge anden dagen. 

Finalen blev afviklet i Nim Forsamlingshus. 

Med 4 fynske hold og 4 jyske hold en meget bedre fordeling end året før, hvor der var 8 

fynske hold. Nim havde 3 hold i finalen, dette er ikke sket før. 

Nr. 1 og Danmarksmester blev Frederik Liboriussens hold, Nim med 10+50. 

Nr. 2 blev Leif Vesterlunds hold, Odense med 8+25. 

Nr. 3 blev Steen Due Frederiksens hold, Esbjerg med 8+11 

Dansk L’hombre Union vil gerne takke alle der deltog, spillere, turneringsledere og klubber 

for deres indsats, så vi fik DM afviklet på en god måde. 

Lokalunionerne. 

Her er der en god opbakning med 3 divisioner på Fyn og 1 i Jylland, mange vil hellere spille 

her da det er hverdags aftenerne i stedet for søndage. 

Tak for det fine arbejde der gøres her. 

I årets løb har vi haft noget rod med at holde styr på pointsedler, resultatsedler og spillekort. 

Vi har nu strammet op på det, så jeg regner ikke med vi får flere problemer med det. 

Bestyrelsen. 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, nogle er gode til nogle ting andre er bedre til 

andre ting, men vi supplerer hinanden godt. 

Også en tak til Leif Vesterlund som stadig møder op i tankesportsforbundet og laver sjove 

spil på nettet. 

Tak Leif. 

 

Formandens beretning gav ikke anledning til bemærkninger. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 



3. Kassereren aflægger revideret regnskab. 

Årets indtægter har været 48.217 kr. og 48.825 kr. i udgifter. Der er brugt 13.715 til 

kampagne ude i klubberne til fremme af L’hombre spillet. 

Underskuddet blev således 607 kr. 

Der har igen i år været problemer med salg af kort og sedler, der er fra bestyrelsen nu taget 

foranstaltninger til at få styr på dette. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt 

 

4. Behandling af indkomne forslag:  

Ændring af regel 2 – indsendt af regeludvalget. 

På det ved turneringens begyndelse fastsatte tidspunkt skal alle spillere have indtaget deres 

pladser. Laveste hold nr. sidder nord/syd ved laveste bord nr.                      

Spillerne placerer sig ved bordene efter den for udlagte plan.        

De enkelte spillere skal hele turneringen igennem sidde på den plads (nord, syd, øst, vest),   

som de sidder på i første kamp. Det indebærer også, at substitutter altid skal sidde på den 

plads, som de er afløser på.        

Ved overtrædelse kan der idømmes et strafpoint, som tildeles modstanderholdet.                   

Såfremt modstanderholdet accepterer det, er det i orden, at spillerne bytter plads. 

Ingen stemte imod forslaget, som derved er vedtaget. 

 

5. Valg af formand   Afgår: Palle Laustsen (Nim) 

Palle blev enstemmigt valgt. 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Afgår:  Arne Palsbirk (Stilling) 

                                                                                        Inge Nielsen (Verninge)  

                     Niels Erik Olsen (Odense) 

Arne, Inge og Niels Erik blev alle genvalgt uden modkandidater.             

 

7. Valg af suppleant                  Afgår: Carl Åge Hansen (Ørbæk) 

Carl Åge blev genvalgt uden modkandidat. 

 

8. Valg af 1 revisor   Afgår: Leif Vesterlund  

Leif blev genvalgt uden modkandidat 

Valg af 1 revisorsuppleant  Afgår: Hans Kjeldmann 

Leif Knudsen, Odense blev valgt 



9. Eventuelt. 

 

Tildeling af Dansk L’Hombre-Union æresmedlem: 

Hans Henrik Schreiner Bakkehuset 

Leif Vesterlund Odense 

 

 
 

Anne Lise Hansen Tåsinge blev tildelt vandrepokalen. 

 
 

Generalforsamlingen blev afsluttet med 3 x hurra til/for Dansk L´hombre-Union.  

 

Referent Arne Palsbirk  


