DANSK L’HOMBRE-UNION
til UNIONENS klubber og bestyrelse
GENERALFORSAMLING
Referat fra Unionens ordinære generalforsamling
Der indkaldes hermed til UNIONENS ordinære generalforsamling. Denne afholdes i Ørbæk Hallens
cafeteria, fredag den 22. april 2022 kl. 20.00 med følgende dagsorden.
1. A: Valg af dirigent.
Svend Erik Larsen, Ørbæk valgt
B: Dirigenten opregner og kontrollerer antal af stemmer jvf. §6.
Leif Vesterlund og Erling Jørgensen valgt som stemmetællere
Antal fremmødte klubber: Odense, Kerteminde, Ringe, Verninge, Bakkehuset, Ørbæk, Stilling, Nim,
Fynsk l´hombre Union, Jysk l´hombre Union.
2. Formanden aflægger beretning.
Formandens beretning vedhæftet og godkendt.
3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
Kasserer fremlægger regnskab 2021/2022, som godkendes.
4. Behandling af indkomne forslag:
1. Forslag fra bestyrelsen generel diskussion om kort omgivning, skal vi evt. indføre det til DM
og under hvilke vilkår.
Palle fremlægger, at bestyrelsen har drøftet forslag før generalforsamlingen, uden at opnå 100 %
enighed. Generalforsamlingen har fremlagt mange forskellige synspunkter. Konklusion efter længere
tids diskussion blev, at bestyrelsen har mandat til at arbejde videre med forslaget

5. Valg af formand
Palle Lausten genvalgt

Afgår: Palle Laustsen (Nim)

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Afgår: Inge Nielsen (Verninge)
Arne Palsbirk (Stilling)
Niels Erik Olsen (Odense)
Inge Nielsen, Arne Palsbirk & Niels Erik Olsen – alle genvalgt.

7. Valg af suppleant
Ib Haahr genvalgt.

Afgår: Ib Haahr (Bakkehuset)

8. Valg af 1 revisor
Leif Vesterlunde genvalgt.
Valg af revisorsuppleant
Leif Knudsen genvalgt

Afgår: Leif Vesterlund
Afgår: Leif Knudsen

9. Eventuelt.
Arne Palsbirk, Stilling l´hombre Klub blev tildelt vandrepokalen for sit store arbejde som kasserer i
DLU, og store arbejdsindsats i det hele taget.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Palle Laustsen,
Gammelstrupvej 30, 8740 Brædstrup i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.
Kun forslag fra unionsbestyrelse, lokalunionerne eller fra en klub kan behandles på
generalforsamlingen.
HUSK: Forslag til uddeling af vandrepokalen.

Med venlig hilsen
Dansk L’hombre-union
På bestyrelsens vegne
Palle Laustsen
Referent er Arne Palsbirk/Arne Kristensen fra bestyrelsen i Dansk l´hombre Union

Her er samtidig nogle stemningsbilleder for aftenen, som foruden generalforsamling bød på kaffe med
lagkage, l´hombrespil og hyggeligt samvær:

Formandens beretning.
Nu ser det ud til, at vi kan spille kort igen uden restriktioner, så næste sæson kan køre helt normalt.
Vi har haft en lille tilbagegang siden sidst på 23 medlemmer, men jeg ved at der er flere klubber på Sjælland
der er ved at melde sig ind i Unionen, så jeg håber det næste år viser fremgang.

Internettet.
Her har Hans Otto Lunde udført et fint arbejde med at sende meddelelser og ajourføre forskellige
turneringer, der ud over arbejder han på Net L’hombre, som han på et tidspunkt vil præsentere os for.
Tak for indsatsen.
DM 2022.
Her var der 32 hold tilmeldt, og det gik nemt med at finde de 32 hold. I sidste øjeblik blev Esbjerg holdet
Coronaramt så de startede med 4 afløsere første spilledag. En enkelt af puljerne blev alt for stærk, det var
lidt min skyld, for da jeg opdagede at Nyvang var tilmeldt med 2 hold, ville jeg gerne til Ørbæk første
spilledag for at byde dem velkommen, derfor lavede vi om på de planlagte puljer. Det var godt ment, men
måske ikke så heldigt.
Indledende runde blev afviklet med en i Nim og tre puljer i Ørbæk.
Semifinalen blev afviklet i en weekend lørdag/søndag i Ørbæk, det har vi ikke prøvet før og vi ramte også
tæt på vinterferien så vi har planlagt mange ting der ikke var efter bogen, men vi var fast besluttet på at
gennemføre DM.
Finalen blev afviklet i Ørbæk, det skulle have været i Jylland, men med kun 1 jysk hold i finalen blev det i
Ørbæk. Det var en fin finale med en god stemning og allerede før sidste spillerunde kunne vi kåre
danmarksmestre 2022 nemlig Leif Vesterlund’s hold med Leif, Frede og to gange Bent, de endte med 11 +
48.
2. pladsen gik til Peter Frederiksens hold fra Odense med 9 + 38.
3. pladsen gik til Viggo Madsen’s hold fra Bornholm med 9 + 17.
Tak til alle spillere, turneringsledere og klubber der hjalp så DM blev afviklet på en god måde.

Lokalunionerne.
Her er der en stor tilfredshed med at deltage, der bliver snakket meget om Fyns Turnering og Jysk
Turnering, så tak for det store arbejde der udføres her.

Nyvang L’hombre.
Unionen har deltaget i et 2 dages stævne på Stevns med 4 deltagere. Det var meget spændende, vi spillede

kort med narrestreger og så havde vi kasser med, så de kunne lære at spille turnerings L’hombre. Dette
førte til, at 2 hold fra Nyvang deltog i DM. Vi kom til at kende mange nye spillere og når man tænker der er
25 klubber vi stort set ikke kender, så må vi se om ikke vi kan være noget for hinanden.
Det var 2 gode dage – meget positivt.
Jubilæumsturnering 3. april.
Turneringen blev afviklet i Ørbæk med 136 deltagere. Vi spillede i hallen og det er fremragende at spille
der. Det var et fint arrangement og alt forløb godt.
Tak for indsatsen.

Bestyrelsen.
Tak til jer alle. Vi er meget forskellige, men hver især har i kvalitet der gør os stærke sammen.

