REFERAT Af GENERALFORSAMLING
…DANSK L´ HOMBRE-UNION…
Tid:
Sted:

Fredag d. 21. april 2017 kl. 20.00
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 Svend Erik Larsen Ørbæk L`hombreklub
Beslutning
Svend Erik Larsen (SL) Ørbæk L´hombreklub blev valgt uden modkandidat. SL takkede for valget
og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. vedtægter for Dansk L´hombre
Union.
H. H. Schreiner, Bakkehuset havde ikke fået en indbydelse til generalforsamlingen. Formand Palle
Laustsen fremviste et brev med adressat ubekendt, da H. H. Schreiner er fraflyttet før han har lavet
adresse ændring ved postvæsen.
Dirigenten foranledigede valg af stemmetællere
Flg. blev valgt: Arne Kristensen Nim L´hombreklub og Ulla Jørgensen Bakkehuset

1.B

Flg. stemmer kunne konstateres ved optælling.
Brædstrup = 2, Kerteminde = 2, Nim = 3, Odense = 4, Ringe = 3, Stilling = 2, Svendborg = 1,
Thurø = 3, Tåsinge = 1, Ørbæk = 2, Bakkehuset = 2, Falsled = 1, Verninge = 3, og 5
bestyrelses-medlemmer + 1 (Fyns L´hombre Union) + 1 (Jysk L´hombre Union) = alt 35
stemmer

Formanden aflægger beretning
Formandens beretning:
Medlemstallet
Medlemstallet er nogenlunde uændret fra sidste år, nemlig fra 823 til 822.
Nogle steder går det godt andre steder kniber det. Odense er gået frem med 10. Løgten er gået
tilbage med 9.
Internettet.
Her er det i gode hænder ved Svend Erik Andersen og det nyder vi alle godt af, så vi kan følge
med i resultaterne de forskellige steder.
DM.
I år var der også 32 hold tilmeldt til Danmarksmesterskabet ligesom sidste år, det kneb med at få
jyderne til at deltage så vi lavede det med 3 puljer i Verninge og 1 i Brædstrup. Jyderne blev delt i
2 puljer og spillede 1 gang i Brædstrup og 1 gang i Verninge.
Semifinalen blev spillet i Verninge første dag og i Brædstrup anden dag.
Finalen blev afviklet i Vissenbjerg i et tidligere missionshus der er ændret til madsted. Et fint sted
at være i. Finalen blev afviklet med 8 fynske hold alle jyder var slået ud og Odense deltog med 4
hold.
1., 2. og 3. pladserne gik til Odense, så man må sige stort tillykke til Odense.
Nr. 1 og Danmarksmester blev Niels Olsens hold med 10+18.

Nr. 2 blev Dan Thuesen med 9+21.
Nr. 3 blev Leif Knudsen med 8+20
Dansk L’hombre Union vil gerne takke alle der deltog, spillere, turneringsledere og klubber for
deres indsats, så vi fik DM afviklet på bedste vis.
Lokalunionerne.
Her er der en god opbakning. 3 divisioner på Fyn og 1 i Jylland, man fornemmer at mange går op i
at spille i Lokalunionerne.
Tak for det fine arbejde der gøres her.
Året 2016/2017 har ikke været et rart år at være formand i, der har været en del utilfredshed på
grund af vores kasserer har haft helbredsmæssige problemer. Arne Palsbirk overtog kassererposten
og jeg fornemmer at der er styr på det nu. Det har været en svær start for Arne, men han har taget
det med godt humør, så vær nu lidt gode ved ham og hjælp ham med de sidste detaljer.
Skulle der være nogle der mener de har noget økonomisk udestående med DLU, kontakt da Arne
og han vil løse det. Sørg lige for at jeres mailadresser er opdateret på DLU hjemmeside hvor
forenings mailadresserne er nævnt.
Regeludvalget har også været ramt da H.P. Lærkegård har haft sygdom i hjemmet, men nu tror jeg
”det kører der ud af”.
Bestyrelsen.
Til bestyrelsen, tak for året. Vi har snakket en del sammen og er måske bare kommet til at lære
hinanden ekstra godt at kende p.g.a. problemerne. Nu har vi styr på det og glæder os til et nyt år.
Leif Vesterlund tager møderne med tankesportsforbundet og laver sjove spil på nettet og jeg tror
du hjalp mig med at være formand, da det drillede mest. Tak for hjælpen Leif.
Beslutning
Formandens beretning gav ikke anledning til bemærkninger.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3.

Kassereren aflægger revideret regnskab
Der henvises til medsendte reviderede regnskab mv.
Kasserer Arne Palsbirk oplyste, at årets indtægter har været 54.514 kr. og årets udgifter har været
54.342 kr. - heraf er brugt 20.007 kr. til kampagner til fremme af l´hombrespillet
Overskuddet i regnskabsåret blev således 172 kr. Egenkapitalen er herefter 86.748 kr. Tilskud fra
tips/lotto- midlerne har været 39.084 kr.
Beslutning
Leif Vesterlund påpeger, at der mangler forside på regnskab, af hensyn til Tankesportsforbundet.
Det reviderede regnskab mv. blev enstemmigt godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag.

a) Kulørsvigt §16, b) Forslag til tilføjelse §7 c) Forslag til tilføjelse regel 13 d) Forslag til
tilføjelse
regel 20 e) Forslag til tilføjelse regel 14
a)

Faldsled L’hombreklub foreslår, at den nuværende regel om kulørsvigt ændres så både
spilføre-ren og modspillerne ”straffes” ens ved kulørsvigt.
Kun Falsled stemte for forslaget. Ikke vedtaget
b) Nim L´hombreklub foreslår flg. tilføjelse til §7: ”Forslag fra DLU regeludvalg kan behandles på
generalforsamlingen”
Forslaget vedtaget, ingen stemte imod.
c) DLU regeludvalg foreslår, flg. tilføjelse til regel 13:”Såfremt en spiller ser kort i talonen inden
købet, kan modspillerne forlange spillet annulleret ved de 2 borde og spilleren kan idømmes 1

strafpoint”
Forslaget trukket, da ordlyden ikke er entydig.
d) DLU regeludvalg foreslår, flg. tilføjelse til regel 20:”Oversidderen må også gøre opmærksom
på forkert udspil”
Forslaget vedtaget, ingen stemte imod.
e) DLU regeludvalg foreslår, flg. tilføjelse til regel 14: ”En spiller kan ikke straffes, hvis han
lægger kortene forkert (lodret i stedet for vandret og modsat)”
Forslaget vedtaget, ingen stemte imod.
Beslutning
Efter drøftelse blev forslag b,d, e vedtaget, forslag c trukket tilbage og forslag a forkastet,

5. Valg af formand
(Nim)

Afgår:

Palle Laustsen

Beslutning
Palle Laustsen blev enstemmigt genvalgt

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Afgår:

Svend Erik Andersen (Odense)
H. P. Lærkegaard (Ringe)
Birger Jensen (Brædstrup) og
Lars Olsen (Nykøbing F.) ønsker
begge at udtræde af bestyrelsen

Beslutning
Svend Erik Andersen og H. P. Lærkegaard blev enstemmigt genvalgt.
Nyvalgt blev Arne Rosted (Brædstrup) og Niels Erik Olsen (Odense) og erstatter således Birger
Jensen & Lars Olsen

7. Valg af suppleant
(Thurø)

Afgår:

Peder Pedersen

Beslutning
Peder Pedersen blev enstemmigt genvalgt.

Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
(Løgten)

Afgår:

Leif Vesterlund (Odense)
Afgår:
Hans Kjeldmann

Beslutning
Leif Vesterlund blev enstemmigt genvalgt
Hans Kjeldmann blev enstemmigt genvalgt

9.

Eventuelt

Under dette pkt. blev flg. forhold berørt:
Ulla Jørgensen, Bakkehuset L´homb.:
Blanding efter spil stik/ikke stik vending burde være bedre blandt spillere.
Karl Aage Hansen, Ørbæk L´homb.:
Ønsker mere pressedækning

Niels Erik Olsen, Odense L’homb.:
Ønsker makkerpar opgørelse fra finale, indledende og semifinale ok.
Arne Palsbirk sender ud senere.
Henning Qvist, Svendborg L´homb.:
For megen snak når spillere er færdige ved DM turnering.
Kommentar fra Leif Vesterlund: Bliv siddende eller gå ud.
Palle Laustsen, Formand DLU :
Telefon træls, når den ringer under kampene. Tuneringsledere strammer op.
Frederik Olesen, Nim L´homb.:
Bliver for indviklet med alle de regler.
Kommentar fra Palle Laustsen - regeludvalget er til for at forenkle.
Palle Laustsen, Formand DLU
Uddelte DLU`s vandrepokal til Jens Peter Nilson, fra Ørbæk L´hombreklub. I.f.m.
overrækkelsen fremhævede Jens Peter`s stille - men kæmpestore arbejde for og med
l´hombren igennem mange år i Ørbæk L´hombreklub

Generalforsamlingen blev afsluttet med 3 x hurra til/for Dansk L´hombre-Union.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 21.30

Arne Palsbirk & Lars Olsen
Referent & Udsender

