
 

 
REFERAT Af GENERALFORSAMLING 

…DANSK L´ HOMBRE-UNION… 
 

 

 Tid:  Fredag d. 19. april 2013 kl. 20.00 

 Sted:  Ørbæk Hallens Cafeteria 

 

 

 

1. A Valg af dirigent 

1. B Dirigenten opregner og kontrollerer antal stemmer jf. § 6  
 

1.A  Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Kurt Sørensen Ringe L`hombreklub 

 

 Beslutning 

Kurt Sørensen, Ringe L´hombreklub blev valgt uden modkandidat. Kurt Sørensen takkede for 

valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. vedtægter for Dansk 

L´hombre Union. 

 

 Dirigenten foranledigede valg af stemmetællere  

 

Flg. blev valgt:  Inge Nielsen  Verninge L´hombreklub og Ulla Jørgensen, Bakkehuset  

 

1.B Flg. stemmer kunne konstateres ved optælling.  

Brædstrup = 2, Kerteminde = 2, Løgten = 2, Nykøbing F = 1, Nim = 3, Odense = 4, Ringe = 4, 

Stilling = 3, Svendborg = 1, Thurø = 3, Ørbæk = 2, Bakkehuset = 2,  Falsled = 1,  Nim 2001 = 1, 

Verninge = 3, og 7 bestyrelses-medlemmer + 1 (Fyns L´hombre Union) + 1 (Jysk L´hombre 

Union)  = alt 43 stemmer  

 

 

2. Formanden aflægger beretning   

 

 Formandens beretning: 

  

Medlemstallet i Dansk L’hombre Union er faldet fra 882 til 858, et minus på 24. Her er vi sårbare,  

jeg tænker på 2 dødsfald blandt medlemmerne indenfor de sidste par måneder hvor begge spillere 

er medlem af 2 klubber og samtidig hermed spiller i Lokal Unionerne, de 2 spillere tæller reelt for 

4 medlemmer. Ellers går det sådan at enkelte klubber har lidt fremgang og flere har lidt tilbage-

gang. 

 Vi har i år haft vores tænketanksmøde hvor vi inviterede alle klubber vi kunne få fat i både i og  

 udenfor Unionen. Her deltog der flere klubber fra Sjælland som vi ikke kendte noget til i forvejen,  

 der kom mange ideer frem og vi må have en form på opfølgning i denne sammenhæng, mødet var  

 helt klart en succes. 

                        

 Internettet. 

 På vores hjemmeside ligger alle resultater og der er mange oplysninger om L’hombren og  

hjemmesiden udvides til stadig at omfatte flere og flere emner. Svend Erik Andersen er her en god 

mand at have på holdet. 

 Månedens spil som Leif Vesterlund står for er meget populært, om sværhedsgraden er tilpas tror  

 jeg, måske sommetider lidt for svært for de nye men god at lære af. 

                         

 DM 

Igen i år var der 32 hold tilmeldt Danmarksmesterskabet. De 32 hold blev delt i 4 puljer med 8 

hold i hver. 2 puljer blev spillet i Ringe/Ørbæk og 2 puljer i Brædstrup. Semifinalen blev                                                                                 

spillet den ene gang i Ringe og næste gang i Brædstrup, her er der fynske hold der gerne vil have 

at vi skifter spillested således at det ene år er det Fyn/Jylland og året efter er det Jylland/Fyn 

således at man ikke altid skal køre langt den dag der spilles 4 runder. 

Det har vi ikke tænkt over, men vil rette det. 



Der har også været ønske om at spille første dag i semifinalen den 3 dag der er afsat til indledende 

runde hvis der ikke er brug for denne dag til indledende runde. Dette for at undgå at første dag i 

semifinalen falder i vinterferien. 

I semifinalen kvalificerede 5 jyske og 3 fynske hold sig og da finalen sidste år blev spillet i Ringe 

var det naturligt at vælge Brædstrup til finalen. 

Finalen forløb uden de store problemer og man må sige der blev gået til den, den ene af fynboerne 

sagde til mig at man skulle tro det var Præmie L’hombre sådan som der blev meldt. Det blev til 

sidst meget spændende, før sidste kamp kunne 5 hold nå at blive mestre, Kurt Sørensens hold fra 

Ringe lå bedst men det kiksede for dem i sidste kamp. 

Torsten Schmidts hold fra Esbjerg blev Danske mestre 

Svend Erik Carlsen fra Nim blev nr. 2 

Morten Toftkjær fra Nordre blev nr. 3 

Kurt Sørensen fra Ringe blev nr. 4 

Stort tillykke med de fine placeringer 

Dansk L’hombre Union vil gerne takke alle der deltog til DM, både spillere, turneringsledere, 

klubber for deres indsats således at DM blev afviklet på en god måde. 

                               

 Lokalunionerne 

Her gøres der et stort arbejde for at afvikle turneringerne og her er vi som enkelte medlemmer nødt 

til at støtte om opgaven og yde hvad vi kan for at bevare tilgangen til Lokal Unionerne, her er det 

jo en oplagt chance til at spille med andre end dem man spiller med til daglig. 

                               

Gave 

I årets løb har vi i DLU modtaget en gave fra den ene af vores æresmedlemmer nemlig bogen” 

L’hombre et fornøjeligt og udfordrende spil”  som Hans Frederik Christensen har foræret Unionen 

med rettigheder til at gøre, hvad vi vil med den. 

Hans Frederik Christensen var inviteret til finalen hvor vi takkede for gaven med en kurv og blom-

ster. 

                                 

Bestyrelsen 

Tak for et godt samarbejde i årets løb, jeg syntes, at vi i fællesskab får tingene til at fungere i kraft 

af, at vi er meget forskellige hver især. Leif Vesterlund har bebudet, at han ikke vil genvælges når 

han om et år er på valg, det er jeg ked af, da han er en arbejdshest uden lige, men jeg respekterer 

din beslutning Leif, man kan jo roligt sige, at du har gjort et kæmpe arbejde i Unionen. 

 

 

Beslutning 
 Formandens beretning gav ikke anledning til principielle bemærkninger.  

 På spørgsmål om imødegåelse af medlemstilbagegang - oplyste formanden, at der ville blive lavet  

 et nyt tænketankmøde på Sjælland, idet det var bestyrelsens opfattelse at der her er godt grundlag  

 for at hverve nye medlemmer og klubber til DLU.  

 Beretningen blev enstemmigt godkendt 

 

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab   
 

 Der henvises til medsendte reviderede regnskab mv. 

 

Kassereren oplyste, at årets indtægter har været 56.556 kr. og årets udgifter har været 53.052 kr. - 

heraf er brugt 20.685 kr. til kampagner til fremme af l´hombrespillet 

 

Overskuddet i regnskabsåret blev således 3.504 kr. Egenkapitalen er herefter 82.395 kr. Tilskud fra 

tips/lotto- midlerne har været 40.545 kr.  

  

 

 Beslutning 

 Det reviderede regnskab mv. blev enstemmigt godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.  Behandling af indkomne forslag.  
       Fra Nim L´hombreklub - point ændring ved Nolo Ouvert 

 

Nim L’hombreklub foreslår, at pointgivningen for Nolo Ouvert ændres fra de nuværende 6 point ved 

vundet spil og 7 point ved kruk ændres til 8 point ved vundet spil og 8 point ved tabt spil og 9 point 

ved kruk. 

 

Begrundelse: 

Der meldes kun Nolo Ouvert på oplagte kort og det vil vi gerne have ændret således det kan betale 

sig at melde på kort der ikke er helt oplagte. 

 

 

 

 Beslutning 

 Efter drøftelse og mundtlig afstemning blev forslaget forkastet med 17 stemmer for og 26 stemmer  

 imod  

 

 

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

 Beslutning 

 Palle Laustsen blev enstemmigt genvalgt  

 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer   Afgår: Svend Erik Andersen (Odense) 

    Lars Olsen (Nykøbing F.) 

    H. P. Lærkegaard (Ringe) 
 

 Beslutning 

 Svend Erik Andersen, Lars Olsen og H. P. Lærkegaard blev enstemmigt genvalgt. 

       

 

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

  

 Beslutning 

 Karl Åge Hansen blev enstemmigt genvalgt. 

 

 

8. Valg af 1 revisor Afgår:  H. F. Christensen (Nordre/Århus) 

      Valg af 1 revisorsuppleant                Afgår:  Hans Kjeldmann (Løgten)                                  
  

 Beslutning 

 H. F. Christensen blev enstemmigt genvalgt  

 Hans Kjeldmann blev enstemmigt genvalgt  

 

 

9. Eventuelt                                 
 

 Under dette pkt. blev flg. forhold berørt: 

  

 Ulla J. Bakkehuset: Præsenterede ide om L´hombreCruise til Oslo – i lighed med BridgeCruise

  3 dages tur  - pris 1.448 kr. (Beskrivelse af bridgeturen blev uddelt) 

 

 Leif V. Odense: Omtalte at l´hombren har ugentlig spalteplads i Fyns Stiftstidende og  

  opfordrede til at klubberne kommer med indlæg til denne spalteplads 

 

 Mogens B. Odense Omtalte at l´hombre også har spalteplads i Fyns Amtsavis hver 14 dag. 

 

 Sv. Erik A. Opfordrede alle at sende l´hombreaktiviteter til ham – så vil de blive lagt på  

  DLU hjemmeside    

 

 Palle L. Uddelte DLU`s vandrepokal til Mogens Brandt, formand for Odense  



  L´hombreklub. I.f.m. overrækkelsen fremhævede formanden  Mogens` store  

  arbejde for og med  Odense L´hombreskole, med den deraf følgende med-  

  lemsfremgang  i Odense L´hombreklub. 

 

 Palle L. Udelte erkendtlighed til DLU kasserer Jens Lindhardtsen, som har været  

  bestyrelsesmedlem i DLU i 25 år. 

   

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

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 21.30 

 

 

 

 Lars Olsen 
 Referent 


