
 

 
REFERAT Af GENERALFORSAMLING 

…DANSK L´ HOMBRE-UNION… 
 

 

 Tid:  Fredag d. 17. april 2015 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 Svend Erik Larsen, Ørbæk L`hombreklub 

 

 Beslutning 

Svend Erik Larsen, Ørbæk L´hombreklub blev valgt uden modkandidat, takkede for valget og 

konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. vedtægter for Dansk L´hombre 

Union. 

 

1.B Dirigenten konstaterer i alt 36 stemmeberettigede  

 

 

2. Formanden aflægger beretning   

 

 Formandens beretning: 

  

 Medlemstallet 

Medlemstallet er steget en smule fra 851 til 859.  

Dette skyldes flere ting – Gislev er udmeldt, N. Sjælland er udmeldt og Nim 2001 er udmeldt, det 

vil sige 3 klubber mindre. 

Vi har fået en ny klub Nyvang Kortspillerlaug fra Sjælland og her har forarbejdet båret frugt med 

vores dag i Ringe, hvor vi havde inviteret flere klubber fra Sjælland. 

Mogens Brandt og H.P. Lærkegaard gjorde her et fint stykke arbejde – så tillykke med at det 

lykkedes at få den første klub med. Jeg har hørt at Ringsted overvejer også at deltage. 

Ellers er det iøjnefaldende at Verninge er gået fra 55 til 83 medlemmer – godt gået. 

 

 Internettet. 

Her nyder vi alle godt af Svend Erik Andersens store kunnen, vi har en fin hjemmeside, hvor 

mange oplysninger er tilgængelige. Leif Vesterlund lægger månedens spil ind som rigtigt mange 

også er inde og kigge på, gode og lærerige spil. 

Jeg håber du sigt laver en lærebog i L’hombre, du har allerede skrevet rigtig meget, det skulle bare 

samles i en bog, tak for din indsats. 

                        

  DM. 

I år var der 32 hold tilmeldt til Danmarksmesterskabet. Der blev spillet i 4 puljer á 8 hold, 3 i 

Verninge og 1 i Brædstrup første spilledag og 2 i Verninge  og 2 i Brædstrup 2 spilledag dette pga. 

der kun var tilmeldt 12 jyske hold og 20 fynske. 

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

jyske kvalificerede sig til finalen. 

Finalen blev afviklet i Brædstrup, og her fik vi afviklet en flot og spændende finale, hvor 5hold før 

sidste kamp kunne blive mestre, det var meget spændende. 

10+ 37 Jens Lindhardsen, Brædstrup blev Danmarks mester 2015 

 9 + 42 Svend Erik Carlsen, Nim blev nr. 2 

 9 + 2 Else Bahl, Falsled blev nr. 3. 

 7 + 26 Erling Jørgensen, Verninge blev nr. 4 

Danmarks L’hombre Union vil gerne takke alle der deltog i DM, spillerne, turneringsledere og 

klubber for deres indsats, således at DM blev afviklet på bedste vi. 

 

 

 



Lokalunionerne. 

Her kan mange godt lide at spille, det går ikke ud over søndage er der nogen der siger. 

På Fyn spilles der i 3 divisioner med 14 hold i hver. Jyderne har en pulje men er steget fra 12 til 14 

hold, her har man i år prøvet at have forskellige spilleleder. 

 

 Bestyrelsen. 

 Til bestyrelsen vi jeg sige tak for et godt samarbejde og tak fordi i bærer over med jeg ikke er den  

hurtigste på EBD. 

Til i 2 der er nye i bestyrelsen fra sidste år, i har gjort det godt og det er ikke de nemmeste poster i 

har fået, som hhv. kasserer og turnerings planlægger. 

Tak til Leif Vesterlund for at møde i tankesporten. 

 

Mindes medlemmer afgået ved døden. 

Hans Frederik Christensen og Hans Georg Storm er desværre ikke blandt os mere. 

Æret være deres minde. 

 

 

 Beslutning 

 Formandens beretning gav ikke anledning til principielle bemærkninger.  

 Formanden anmodede klubberne om at indsende opdaterede mailadresser på formanden til Svend  

 Erik Andersen 

   

 Beretningen blev enstemmigt godkendt 

 

 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab   
 

 Der henvises til medsendte reviderede regnskab mv. 

 

Kassereren oplyste, at årets indtægter har været 55.038 kr. og årets udgifter har været 62.045 kr. - 

heraf er brugt 22.694 kr. til kampagner til fremme af l´hombrespillet 

 

Underskuddet i regnskabsåret blev således 7.007 kr. Egenkapitalen er herefter 83.728 kr. Tilskud 

fra tips/lotto- midlerne har været 31.619 kr.  

  

 

 Beslutning 

 Det reviderede regnskab mv. blev enstemmigt godkendt. 

 

 

  

4.  Behandling af indkomne forslag.  
        a) Til regel 21 - fra Kerteminde L´hombreklub - om afstemning af pointregnskab mv. 

 b) Til regel 25E - fra DLU`s bestyrelse - om spilledato for semifinaler 

 

a) Kerteminde L´hombreklub fremsætter flg. forslag om ny tekst til pkt. 21 

  

”Når spillet er færdigspillet og regnskabet ført, tager hver spiller sine 9 kort op fra bordet og 

frasorterer de af talonen købte kort. Derefter tager hver spiller de kort, han har købt væk, ud af 

lommen og konstaterer, at der er de samme 9 kort, som han havde før købet, når det er konstateret 

lægges de ind i den rigtige lomme i mappen.  

 

Derefter afleverer man talonkortene til den fødte oversætter, som nu er ansvarlig for at kortene i 

talonen lægges i nummerorden, i den dertil beregnede lomme. 

 Konstaterer alle 4 spillere ved efterfølgende bord unøjagtigheder i rækkefølgen af talonen, skal 

turneringslederen tilkaldes. 1strafpoint kan idømmes til ansvarlig spillers hold. 

 

Pointregnskabet bør afstemmes for hvert 4. spil.  

Når spillet er afsluttet må ingen efterse modspillers eller talonens kort uden tilladelse af alle.  

1 strafpoint kan idømmes. Efter kampens afslutning må man frit se alle spil” 

 

 

 

 

 



b) Bestyrelsen i DLU fremsætter flg. forslag som tilføjelse til regel 25E 

 

”Første semifinale runde spilles: 1. søndag i februar eller 4. søndag i januar, hvis denne søndag  

ikke skal bruges til kvalifikationsrunden”. 

 

 Beslutning 

a) Efter drøftelse og skriftlig afstemning blev forslaget forkastet. Ja stemte 2 Nej stemte 33 

Blanke/ugyldige 1 stemme 

b) Forslaget blev enstemmigt godkendt 

 

 

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:      Carl Åge Hansen (Ørbæk)             

  

 Beslutning 

 Carl Åge Hansen blev enstemmigt genvalgt. 

 

 

8. Valg af 1 revisor Afgår:  Leif Vesterlund (Odense) 

      Valg af 1 revisorsuppleant                Afgår:  Hans Kjeldmann (Løgten)                                  
  

 Beslutning 

 Leif Vesterlund blev enstemmigt genvalgt  

 Hans Kjeldmann blev enstemmigt genvalgt  

 

 

9. Eventuelt                                 
 

 Under dette pkt. overrakte formanden DLU`s initiativpokal til Hans Henrik Schreiner for stor  

 indsats i og for l´hombren gennem mange år   

   

    

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

 

 

 Lars Olsen (efter oplæg fra Birger Jensen) 
 Referent  


