
Stilling L’hombre klubs generalforsamling tirsdag den 8. september 2019 kl.1830 i Vip 5&6 på Fælleden. 

Skal vi rejse os, ære være Poul Andersens mine. 

L’hombreklubben er vært ved en Øl eller vand og kaffe. 

Skål, fedt at der er så mange medlemmer til stede. 

Ifølge Louise vores lokale tildeler, så må vi være 60 personer her VIP-rum 5+6, så vi er ok. 

Toiletter er henne til venstre og rygning på Fælleden er ikke muligt. 

Velkommen til den nye sæson, det gælder både nye og allerede medlemmer. 

Det har på flere måder været en mærkelig sæson. 

Vi valgte at stoppe L’hombre turneringen den 10. marts, alt blev sat på pause. 

Vi tror nu på, at vi er klar til at starte en ny sæson. 

Vi var klar over, at der ville komme afbud og har derfor kontaktet alle der ikke svarede på vores mail. 

Vi var 14 hele hold i foråret og nu ser vi ud til at være 12 hold. 

Ud fra det valgte vi at sige, at mesterskabsturneringen i forår 2020 ikke bliver afsluttet. 

Dermed ingen mestre, ingen præmier og ingen afslutningsfest. 

Vores regnskab viser derfor et stort overskud, da vi ikke har brugt penge på gravering, præmier og fest. 

Vores kontingent var i foråret i færd med at blive opkrævet, der var 12 der ikke havde betalt. 

Derfor gør vi sådan, at dem der betalte kontingent i forårssæsonen, ikke skal betale for efterårssæsonen. 

Dem der ikke fik betalt kontingent i forårssæsonen, de betaler så i efterårssæsonen. 

Vi vil senere se, hvor det er smart at bruge vores overskud, så flest får nytte af det. 

Mht. lokaler. 

Skolen ville ikke låne os samlingssalen om tirsdagen, vi ville helst undgå at skifte spille dag, derfor søgte vi 

efter alternativer. 

Vi søgte først i Stilling, skiftesporet, sognegården, mejeriet, men det lykkes ikke. 

Derimod her på Fælleden, her var vi velkomne. Det bliver skiftevis i byrådssalen og her i VIP-rummene. 

Det vil stå på terminalen lige til venstre ved indgangen af Fælleden, hvor vi skal spille. 

Vi vil kunne købe ØL, vand og kaffe, vi finder nærmere ud af hvordan. 

Vi har søgt om et skab til vores materialer. 

Vi er glad for, at vi kan være her. 

 

 



Ifølge sundhedsmyndighederne, så må vi på nuværende tidspunkt spille L’hombre. 

Vi skal spritte borde og hænder af inden vi starter og efter pause.  

Undgå håndtryk og kram. Der vil stå sprit på bordene, så vi løbende kan spritte af under spillet. 

Blive hjemme, hvis vi er syge. 

Holde 1 meters afstand. 

Vi er klar over, at der nok kommer nogle flere afbud end sædvanlig, det må vi tage derfra. 

Vi har fået 9 afbud for efteråret og derfra har vi så sammensat holdene ud fra bedste skøn og ud fra de 

selvvalgte hold. 

Kig på det og sig til, hvis der er noget vi skal lave om. 

Vi har lavet en turnering her i efteråret, hvor alle møder alle. 

Vi håber så ikke at Covid-19 driller os mere end den gør nu, vi kan kun håbe. 

Vi fortsætter med Hans Ottos fine resultat app system. 

Vi vil igen deltage ved Jysk og DM, vi må se hvor mange Hold vi kan få med. 

Hvad vi gør med Julefrokost, det må vi finde ud af. 

Vi vil fortsætte med 10 minutters kaffepause kl.19.30, hvor vi kan købe Øl, vand og Kaffe, vi må ikke selv 

medbringe Øl og sodavand. 

Vi fortsætter med 1 om blanding ved pas og 40 spil. 

Vi vil starte spillet kl.18.30 og kl.18.00 for dukse, da vi skal være ude senest kl.22.00. 

Det ser ud til at vi har 4 nye, der vil lære at spille, så det er glædeligt. 

Så vi håber I vil være behjælpeligt ved træner bordet. 

Vores kasserer Birthe Hestbæk har valgt at stoppe i bestyrelse og som kasserer. 

Tak for 6 års kasserer og bestyrelsesarbejde. 

Tak til bestyrelse for et godt samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 


