
Love for ringe og omegns L’hombre - klub 
 
§ 1.  
Klubbens Navn er Ringe og omegns L’hombre,  klub stiftet 19 januar 1956 og dens hjemsted er 
Ringe kommune, Klubbens adresse er Formandens bopæl. 
 
§ 2.  
L’hombre - klubbens formål er at udbrede kendskabet til turnerings L’hombre samt ved en 
ugentlig spilleaften at give sine medlemmer adgang til at dyrke dette spil. 
 
§ 3. 
Foreningen står åben for enhver mod et årligt kontingent som fastsættes af Generalforsamlingen, 
og skal være betalt inden udgangen af januar, samt et fastsat beløb pr. spilleaften som fastsættes 
af Bestyrelsen, udtrædelse af klubben skal skriftlig meddeles Bestyrelsen. 
 
§ 4. 
L’hombre - klubben ledes af en fem mands Bestyrelse, Bestyrelsen vælges på den ordinær 
Generalforsamling i januar, henholdsvis 3 og 2 hvert andet år, her vælges endvidere to 
suppleanter til Bestyrelsen og to revisorer alle valg gælder for to år, Bestyrelsen konstituerer sig 
selv. 
 
§ 5. 
Generalforsamlingen bestemmer om klubben i det følgende år fortsat skal være medlem i Dansk 
L’hombre - Union samt Fyns L’hombre - Union, turneringsspillet følger de af Dansk L’hombre - 
Unions regler. 
 
§ 6. 
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel i januar og er højeste myndighed, enhver 
lovlig indvarslet Generalforsamling er beslutningsdygtig, ekstraordinær Generalforsamling kan 
finde sted efter bestyrelsens skøn eller efter skriftlig begæring af mindst 25 % af medlemmerne, 
indkaldelsen skal ske senest 14 dage efterbegæringen og skal indeholde hvad der ønskes 
behandlet. 
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være Bestyrelsen i hænde senes 8 dage 
før. 
Generalforsamlingen skal indeholde følgende: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Valg af revisorsupplant 
9. Eventuelt 
 



§ 7. 
Til vedtagelse af tilføjelser eller ændringer i lovene kræves 2/3 dels majoritet af de afgivende 
stemmer på Generalforsamlingen. 
 
§ 8. 
Bestyrelsen administrerer klubbens anliggender og træffer bestemmelser i alle forhold der ikke 
ifølge lovene er henlagt under Generalforsamlingens afgørelse. 
 
 
§ 9. 
Foreningen tegnes af Formanden, Kasseren og et bestyrelsesmedlem i fællesskab. 
 
§ 10. 
Klubben kan kun ophæves såfremt 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, 
vedtages forslag bestemmer Generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal hvordan 
afviklingen skal finde sted, evt. overskuet tilfalder Fyns L’hombre - Union. 
 
Vedtaget på Generalforsamlingen den 29 - 1 - 02 


