
DANSK L’HOMBRE-UNION 

til UNIONENS klubber og bestyrelse 

GENERALFORSAMLING 
 

 

Referat fra UNIONENS ordinære generalforsamling.  

Denne afholdtes i Ørbæk Hallens cafeteria, fredag den 26. april 2019 kl. 20.00 med følgende 

dagsorden. 

 

 

1. A: Valg af dirigent. 

Svend Erik Larsen valgt 

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

Ulla og Annelise valgt 

 

Følgende klubber er repræsenteret: 

Ørbæk, Tåsinge, Ringe, Nim, Stilling, Thurø, Bakkehuset, Verninge, Kerteminde, 

Brædstrup, Odense, Svendborg, Fyns- og Jysk Union. 

  

2. Formanden aflægger beretning. 
Vedhæftet (se side 2) 

Godkendt.  

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab. 

Vedhæftet. 

Godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag:  

Ingen. 

 

5. Valg af formand    

Afgår: Palle Laustsen (Nim) 

Palle valgt 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Afgår:  H. P. Lærkegård (Ringe) 

HP valgt 

Arne Rosted (Brædstrup)  

Arne Rosted valgt 

Svend Erik Andersen (Odense) 

Svend Erik valgt 

              

7. Valg af suppleant                   

Afgår: Peder Pedersen (Thurø) 

Peder valgt 

 

8. Valg af 1 revisor    

Afgår: Leif Vesterlund  

Leif Vesterlund valgt 

Valg af 1 revisorsuppleant   

Afgår: Leif Knudsen 

Leif Knudsen valgt 

 

 

 

 



9. Eventuelt. 
Poul Ågaard Stilling L’hombre blev tildelt vandrepokalen. 

 

 
Poul var ikke tilstede, så derfor blev vist et billede fra Stillings afslutningsfest 

 

Lang debat omkring L’hombre skole tilskud. 

- Forslag omkring højere annonce tilskud. 

- Forslag omkring tilskud til underviser. 

- Lang snak om, hvad virker. 

 

Flere meninger om, at der skal flere ting til: 

- Annonce 

- Spørge venner 

- Pjecer i postkasser 

- Synlighed på messer og markeder, hvor nogle spiller kort 

- Synlighed med Beach flag 

- L’hombre skole 

 

Bestyrelsen blev ved efter følgende møde enig om at hæve tilskuddet fra 25 kr. til 50 kr. pr. nye 

spillere i op til 10 gange, dog gælder det kun for nye spillere, som ikke har været medlemmer i 

andre klubber. Der gives også tilskud til underviser. 

Øvrige tilskud fortsætter, tilskuds retningslinjer udsendes senere. 

Ansøgning omkring tilskud, skal sendes inden opstart. 

 

Referat: Arne Palsbirk  



Formandens beretning. 

Medlemstallet er gået tilbage fra 793 medlemmer til 777, to af de bestående klubber, nemlig Ørbæk 

og Bakkehuset har fremgang og så er der sket det glædelige at vi har fået to nye klubber, det er 

Bornholms L’hombreklub og Trøjborg L’hombrelaug. Bornholm med 6 medlemmer og Trøjborg 

med 15. 

Alle øvrige klubber har enten tilbagegang eller står uændret fra sidste år. 

 

Internettet. 

 

Her har Svend Erik fået lavet en ny hjemmeside, der mangler enkelte detaljer som snart kommer på 

plads, det glæder vi os til. Resultater fra DM ogt Unionen holder han løbende opdateret – tak for det 

Svend Erik. 

 

 

DM. 
Igen i år var der 32 hold tilmeldt til Danmarksmesterskabet ligesom sidste år. En pulje i Brædstrup 

og 3 i Verninge da der er flest fynske hold tilmeldt. 

Semifinalen blev spillet i Verninge  første dag og 2. dagen blev spillet i Brædstrup. 

 

Finalen blev afviklet i Ørbæk med 6 fynske hold og 2 jyske. Et glimrende sted at spille finale. 

 

Nr. 1 og Danmarksmester blev Dan Thuesen, Odense med 10+31. 

Nr. 2 blev Steen Lunde, Ringe med 8+40. 

Nr. 3 blev Jens Lindhardtsen, Brædstrup med 8+32 

 

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

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

 

Lokalunionerne. 

Her er der en god opbakning med 44 hold fordelt på 3 divisioner på Fyn og 14 hold i Jylland.  

Der er flere der giver udtryk for at de hellere vil spille her på hverdagsaftener i stedet for søndage til 

DM. 

Det er et fint arbejde der bliver gjort i Lokalunionerne. 

 

Bestyrelsen. 

Tak for et godt samarbejde, jeg føler vi har haft ro på og tingene fungerer fint, tak skal i have. 

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

svære spil på nettet. 

Leif følte sig forbigået fordi han ikke skulle være turneringsleder i finalen, når han nu ikke selv 

skulle spille, skulle situationen opstå igen, skal jeg gerne tænkte på det – Tak Leif. 

 

 


