
 

 
REFERAT Af GENERALFORSAMLING 

… DANSK L´ HOMBRE-UNION… 
 

 

 Tid:  Fredag d. 25. april 2014 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 Sv. Erik Larsen Ørbæk L`hombreklub 

 

 Beslutning 

Sv. Erik Larsen, Ørbæk L´hombreklub blev valgt uden modkandidat. Sv. Erik Larsen 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 = 2, Svendborg = 1, Thurø = 3, Ørbæk = 2, Bakkehuset = 2,  Nim 2001 = 1, Verninge = 3, 

og 7 bestyrelses-medlemmer + 1 (Fyns L´hombre Union) + 1 (Jysk L´hombre Union)  = alt 41 

stemmer  

 

 

 

2. Formanden aflægger beretning   

 

 Formandens beretning: 

  

            Medlemstallet i Dansk L’hombre Union er faldet fra 858 til 851, et svagt fald. Stilling er den klub  

der har størst tilbagegang og Kerteminde er den klub der er vokset mest. Odense er den klub der  

har fået mest i tilskud de sidste år og alligevel falder medlemstallet med 6, så vi må håbe at gen- 

nemsnitsalderen  er faldet noget.  

 

Internettet. 

Her nyder vi alle godt af Svend Erik Andersens store kunnen, dejligt at have en mand på holdet der 

har evnerne. Vi har en fin hjemmeside og i årets løb er Hans Frederiks bog blevet lagt ind, så den 

er tilgængelig for alle. 

 

Leif Vesterlund med månedens spil er også spændende, det sidste fra april er tankevækkende, hvor 

en lille Ruder Solo spilles ned, her får øst 4 stik i modspil, det kunne også lade sig gøre at hans 

makker i Vest havde fået 4 stik, det vidner bare om, at vi aldrig får det lært, men det er vel det der 

gør det spændende. 

 

                         

DM. 

I år var der 32 hold tilmeldt til Danmarksmesterskabet. Der blev spillet i 4 puljer á  8 hold, 2 i 

Verninge og 2 i Brædstrup. Den ene pulje i Brædstrup som bestod af 5 fynske og 3 jyske hold 

spillede 2. spilledag i Verninge. Således var der 3 puljer i Verninge og det forløb fint. 

 

Semifinalen blev spillet 1 dag i Brædstrup og 2 spilledage i Verninge. 5 fynske hold og 3 jyske 

kvalificerede sig til finalen. 

 



Finalen blev afviklet i Verninge, det blev til en fin finale - meget spændende 4 hold kunne b live 

mestre fra sidste kamp, så intet var afgjort på forhånd. 

 

10 + 60  Steen Frederiksen fra Esbjerg blev Danmarks mester 2014 

10 + 32  Leif Vesterlund fra Odense blev nr. 2 

 9  + 34  Jens Lindhardtsen fra Brædstrup blev nr. 3. 

Tillykke med de flotte resultater. 

 

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

for deres indsats således, at DM blev afviklet på en god måde. En særlig tak til Inge og Erling fra 

Verninge der trak et stort læs i afviklingen af DM i år. 

 

 

 Lokalunionerne. 

Her gøres der en stor indsats og mange kan godt lide at spille her. På Fyn er der 3 divisioner med 

14 hold i hver, det går rigtig godt.  

Jyderne har det sværere, her er der kun 12 hold som spiller i 1 division. I Jylland gøres der tiltag til 

næste år for at få flere til at møde op. 

 

                                 

Bestyrelsen. 

Tak for et godt samarbejde i årets løb, vi er meget forskellige men supplerer hinanden godt. 

 

 

 Beslutning 

 Formandens beretning gav ikke anledning til bemærkninger eller spørgsmål.   

 Beretningen blev enstemmigt godkendt 

 

 

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab   
 

 Der henvises til medsendte reviderede regnskab mv. 

 

Kassereren oplyste, at årets indtægter har været 56.350 kr. og årets udgifter har været 48.011 kr. - 

heraf er brugt 19.113 kr. til kampagner til fremme af l´hombrespillet 

 

Overskuddet i regnskabsåret blev således 8.339 kr. Egenkapitalen er herefter 90.734 kr. Tilskud fra 

tips/lotto- midlerne har været 40.350 kr. + forudbetaling a´conto 32.690 for næste regnskabsår. 

Der forventes  yderligere ca. 6.000 kr. i tilskud 

  

 

 Beslutning 

 Det reviderede regnskab mv. blev enstemmigt godkendt. 

 

 

  

4.  Behandling af indkomne forslag.  
       Fra Nim L´hombreklub – ændring af regel 23 

 

Nim L’hombreklub foreslår, flg. ændring af regel 23 

 

En turneringsleder skal annullere et spil, såfremt der er tale om, at kortene ikke ligger korrekt og  

turneringslederen ved at gå tilbage til bordet, hvor kortene kom fra, ikke er i stand til at 

rekonstruere spillet. I denne situation skal spillet annulleres ved alle borde.  Såfremt der er fejlkøb 

eller lignende af både spilfører og modspiller ved et bord, skal spillet kun annulleres ved dette bord 

og makkerbordet jvf. regel 11. Såfremt man konstaterer fejl i begge resultatsedler, har turnerings-

lederen pligt til at få dem ændret. 

 

 

 

Beslutning 

Efter drøftelse og ændring af ordet ”bordet” til ”bordene” i forslagets linje 2 blev forslaget - efter  

skriftlig afstemning - vedtaget med 39 stemmer for og 2 imod 

 



 

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

 Beslutning 

 Palle Laustsen blev enstemmigt genvalgt  

 

 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer   Afgår: Gunnar Sørensen (Løgten) 

    Leif Vesterlund (Odense - modta-  

    ger ikke genvalg) 

    Jens Lindhardtsen (Brædstrup -  

    modtager ikke genvalg) 

 

 Beslutning 

 Gunnar Sørensen blev enstemmigt genvalgt 

 Inge Nielsen, Verninge L´hombreklub blev enstemmigt valgt i stedet for Leif Vesterlund 

 Birger Jensen, Brædstrup L´hombreklub blev enstemmigt valgt i stedet for Jens J. Lindhardtsen 

 

 

       

7. Valg af suppleant                             Afgår:      Peder Pedersen (Thurø)             

  

 Beslutning 

 Peder Pedersen blev enstemmigt genvalgt. 

 

 

 

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

                                                                                    modtager ikke genvalg) 

      Valg af 1 revisorsuppleant                Afgår:  Hans Kjeldmann (Løgten)                                  
  

 Beslutning 

 Leif Vesterlund, Odense L´hombreklub blev enstemmigt valgt i stedet for H. F. Christensen 

  Hans Kjeldmann blev enstemmigt genvalgt  

 

 

 

9. Eventuelt                                 
 

 Under dette pkt. blev flg. forhold berørt: 

  

 Hans G. Storm opfordrede til bedre disciplin i.f.m. at man melder (ex. ikke noget med ”lille  

  sol” mv. melding er ”sol”). Turneringsledere opfordres til ved alle turneringer  

  at indskærpe dette. 

 

 Hans G. Storm opfordrede til bedre honorering af turneringsledere ved DM turneringen.  

  Efter kort drøftelse var der enighed om at fastholde den nuværende honore- 

  ring med 15 kr/spiller + mad og en øl eller vand 

 

 Ulla Jørgensen ønskede skitser med kortrækkefølge + kort beskrivelse af hvad l´hombren er  

  og går ud på lagt på hjemmesiden, som begyndervejl. for nye l´hombrespille- 

  re. Sv. E. Andersen lovede at dette snarest ville blive gjort 

 

 Karl Å, Hansen Hvad med ”sjove spil”på DLU hjemmeside,  når Leif V. ikke længere er i  

  DLU bestyrelsen. Med den nye bestyrelses fulde acc. fortsætter Leif Vester- 

  lund med at lægge ”sjove spil” på hjemmesiden  

  

 Palle L. Uddelte DLU`s vandrepokal til Erling Jørgensen og Inge Nielsen - begge ’

  Verninge L´hombreklub. I.f.m. overrækkelsen fremhævede formanden  Er- 

  lingog Inges store og engagerede arbejde for og med  l´hombren i Verninge- 

  området.. 



 

 Palle L. Takkede og uddelte afskedsgaver  til Jens Lindhardtsen og Leif Vesterlund  

  for mange års kæmpeindsats for l´hombre i DLU bestyrelse 

   

    

   

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

Dirigenten og formanden afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 21.30 

 

 

 

 Lars Olsen 
 Referent 


