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

Fredag d. 15. april 2016 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, Ørbæk L´hombreklub blev valgt uden modkandidat, takkede for valget og
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. vedtægter for Dansk L´hombre
Union.
Som stemmetællere blev valgt Niels Bahl, Falsled L´hombreklub og Niels Olsen, Odense L´hombreklub

1.B

Dirigenten konstaterede i alt 38 stemmer.

2.

Formanden aflægger beretning
Formandens beretning:
Medlemstallet er i år faldet fra 859 til 823.
Det er mest Stilling og Verninge der har tilbagegang, resten er nogenlunde som sidste år. Odense
har en lille fremgang.
En provokation.
Jeg tænker sommetider på, om vi bruger vores støttekroner fra Unionen rigtigt, eller om vi skal
klappe kassen i og så tænke på en helt anden måde. De tiltag der foregår, ville nok ske alligevel, da
jeg tror det er ildsjælene der bærer det. Vi kunne i stedet måske belønne det enkelte medlem for at
skaffe et nyt medlem (en søn/datter/barnebarn eller andet familiemedlem eller en nær ven)
Internettet.
Her nyder vi godt af Svend Eriks kunnen, mange oplysninger er tilgængelige og det sidste er en
lille L’hombre historie fra Steen Lunde om hans tilgang til L’hombren.
DM.
I år var der 32 hold tilmeldt til Danmarksmesterskabet ligesom året før. Der blev spillet i 4 puljer á
8 hold, 2 i Verninge og 2 i Brædstrup første spilledag og 3 i Verninge og 1 i Brædstrup anden
spilledag pga. der er et overtal af fynske hold i forhold til jyske.
Semifinalen blev spillet 1. dag i Brædstrup og sidste spilledag i Verninge.
Finalen blev afviklet i Verninge med 7 fynske hold og 1 jysk.
Det blev en spændende finale, hvor jydeholdet spillede flot hele vejen i gennem, og hvor de før
sidste kamp kun kunne trues hvis alle marginaler gik dem imod. Det gjorde det ikke, så Jens
Lindhardtsens hold Brædstrup blev for andet år i træk Danmarksmestre med 12 + 60, nr. 2 blev
Aksel Højgaard, Ringe med 10 + 60 og på 3. pladsen kom Leif Vesterlund, Odense med 7 + 11.
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 bedste vis.
Lokalunionerne.
Her er der fortsat en god opbakning. På Fyn spilles i tre divisioner med 14 hold i hver. Jyderne har
1 pulje med 14 hold.

Tak for det store arbejde der gøres her.
Bestyrelsen.
Til bestyrelsen vi jeg sige tak for et godt samarbejde og Leif Vesterlund tak for din indsats med
tankesportsforbundet og tak for de sjove spil på nettet. Det er der mange der nyder godt af.
Beslutning
Formandens beretning gav ikke anledning til principielle bemærkninger.
Beretningen blev enstemmigt godkendt

3.

Kassereren aflægger revideret regndtskab
Der henvises til medsendte reviderede regnskab mv.
Kassereren oplyste, at årets indtægter har været 55.567 kr. og årets udgifter har været 52.720 kr. heraf er brugt 19.592 kr. til kampagner til fremme af l´hombrespillet
Overskuddet i regnskabsåret blev således 2.848 kr. Egenkapitalen er herefter 86.576 kr. Tilskud fra
tips/lotto- midlerne har været 39.751 kr.
Beslutning
Det reviderede regnskab mv. blev enstemmigt godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag.
Et regel fortolkningsudvalg
Beslutning
Efter drøftelse blev forslaget vedtaget og bestyrelsen blev bemyndiget til at nedsætte et fortolk
ningsudvalg på 4 - 5 personer, heraf skal mindst et medl.være fra bestyrelsen.
Evt. ønske om at være medlem af fortolkningsudvalget kan indsendes til formanden..
Et for sent indkommet forslag fra Falsled L´hombreklub vedr. strafpointgivning blev efter aftale
med Falsled L´hombreklub henvist til behandling på næste års generalforsamling.

5.

Valg af formand

Afgår:

Palle Laustsen (Nim)

Beslutning
Palle Laustsen blev enstemmigt genvalgt

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Afgår:

Gunnar Sørensen (Løgten)
Inge Nielsen (Verninge)
BirgerJensen (Brædstrup)

Beslutning
Inge Nielsen og Birger Jensen blev enstemmigt genvalgt. Gunnar Sørensen ønskede ikke
genvalg. I stedet blev enstemmnigt valgt Arne Palsbirk fra Stilling L´hombreklub

7.

Valg af suppleant
Beslutning
Peder Pedersen blev enstemmigt genvalgt.

Afgår:

Peder Pedersen (Thurø)

8. Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant

Afgår:
Afgår:

Leif Vesterlund (Odense)
Hans Kjeldmann (Løgten)

Beslutning
Leif Vesterlund blev enstemmigt genvalgt
Hans Kjeldmann blev enstemmigt genvalgt

9.

Eventuelt
Under dette pkt. overrakte formanden

DLU`s vandrepokal til Leif Vesterlund for hans kæmpestore indsats i og for l´hombren
gennem mange år

Blomster og vingave til Gunnar Sørensen, som tak for hans indsats i bestyrelsen
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med 3 x hurra for Dansk L´hombre-Union.

Lars Olsen
Referent

