Version final
Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Othello Forbund 2018

Tid: Lørdag 8. september 2018
Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve

Til stede: Mathias A, Karsten, Daniel, Berit, Peter, John, Erik, Geoff, Pia, Mathias L,
Jens (Mathilde deltog som observatør)

1. Valg af dirigent
Erik vælges.
2. Valg af referent
Jens vælges.
3. Formandens beretning (ved Peter Michaelsen)
Peter havde forlods rundsendt en meget flot beretning! Hovedpunkterne
gennemgås, og beretningen godkendes med applaus.
4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for 2017
DOFs revisor er pt. på uopsætteligt ophold på Philippinerne, hvorfor
regnskabet endnu ikke er revideret. Karsten forklarer detaljerne.
Regnskabet godkendes i den foreliggende form under forudsætning af,
at revisoren efterfølgende kan revidere og dermed godkende det.
Indenfor en relativ kort tidsramme, bliver vi nødt til at indkøbe nogle
ure.
5. Fastsættelse af kontingent (pt. kr. 50/år)
Gældende fra 1. januar bliver kontingentet kr 100/år for 18+ år, og kr 50
for medlemmer 18 år.
6. Fastlæggelse af turneringer i Dansk Othello Grand Prix 2018/2019, herunder
datoer og turneringsansvarlige personer

To turneringer er allerede blevet afholdt:
Copenhagen Open, 11.-12. august 2018
DM, 8. september 2018
Fremadrettet afholdes følgende turneringer
Aarhus Othello Open, søndag d. 11. november 2018 i Chess
House, Katrinebjerg Allé 111a, 8200 Aarhus N, ansvarlige
Claus Qvist Jessen og Mathias Linde.
Rørby, 12. januar 2019, ansvarlige Berit, Daniel, Peter
Nykøbing Falster, 26. januar 2019 med spil-start kl. 10,
ansvarlige Solrun og Kim.
Fredericia ???, ansvarlig John
Hillerød (afholdes i Greve) foråret ???, ansvarlig Erik
Greve Cup, 22. juni 2019, Aktivhuset, Olsbæk Strandvej 43,
2670 Greve, ansvarlig Jens et al.
NM, xxxx, 2019 ????, endnu ikke besluttet
Turneringerne skal annonceres endeligt senest to måneder i forvejen.

7. Status vedr. de lokale klubber
Rørby: Nogen stykker mødes fredag eftermiddage.
GOF: Klubbens regulære mødeaftener finder kun sted med ca. 3-4 ugers
mellemrum. GOF gør til gengæld en intensiv indsats med juniorarbejdet,
hvor Erik, Karsten og Jens afholder undervisningsforløb i Greveskoler (se
pkt. 15 nedenfor).
Fredericia brætspilsforening: et vist aktivitetsniveau, men mest fokus på
skak.
8. Sponsorstøtte til arrangementer og spillere

’Hyggeonkel’, som er online leverandør af othellospil, har tilbudt
sponsorat. Peter er i dialog med Hyggeonkel. Forhandlingsmandatet er
at forsøge at få kanaliseret støtten over til junior-arbejdet og skaffe spil
og ure. Vi lover til gengæld, at give Hyggeonkel publicity.
Desuden er ’Alga’, som har rettighederne i Skandinavien, også en
potentiel sponsor.
Der afsættes en pulje på kr 2500,- til støtte af juniorarbejdet. Bestyrelsen
gives mandat til at råde over dette beløb.
9. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest lørdag den 1.
september)
Der er ikke indkommet nogen forslag.
10. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (pt. formand Peter Michaelsen,
kasserer Karsten Feldborg og næstformand Daniel Høgh)
Alle genvælges med applaus.
11. Valg af bestyrelsessuppleant (pt. Erik Lund Jensen)
Erik genvælges med applaus.
12. Valg af revisor (pt. Palle Badsted)
Palle genvælges med applaus.
13. Valg af revisorsuppleant (pt. Berit Paludan)
Berit genvælges med applaus.
14. Status for DOF på sociale medier herunder facebook, www.othello.dk etc.
Peter gør rede for status incl. overgangen til ny server.
Pia og Daniel bliver to extra administratorer for facebooksiden. Kim er
fortsat administrator for hjemmesiden, som nu ligger på ny server.
Der er enighed om, at det er vigtigt, at både facebook og hjemmesiden
er opdaterede, synkroniserede og velfungerende. Det pointeres
ligeledes, at vi alle skal huske at tilmelde os turneringer i god tid, ikke
mindst for at sende et positivt signal til potentielle internationale
deltagere.

15. Rekruttering af juniorer – herunder afholdelse af turneringer/DM
Jens gør rede for juniorarbejdet. Vi er blevet inviteret ind i
matematikundervisningen i nogle klasser på mellemtrinnet (4.-6. klasse) i
Greve Kommune. Den grundlæggende hypotese er, at othello måske kan
styrke elevernes strategiske planlægningskompetencer til gavn for
matematik såvel som mere generelt. Der har nu kørt to forløb – ét i
foråret 2017 og ét i foråret 2018, og vi har efterfølgende afholdt to
officielle DM for U15 i henholdsvis 2017 og 2018. Den 21. august meldte
vi tilbage til en gruppe af ’matematik-vejledere’ (= ’senior-matematiklærere’) og kommunens konsulent. Vores oplæg blev vel modtaget, og
flere nye initiativer er i støbeskeen. Konkret har vi i efteråret 2018 lovet
et forløb på 2 lektioner x 3 for seks klasser. Mere på ideplan er: 1) at
Greve Kommune investerer i en stand på ’Læringsfestivalen’ i Bella
Centeret i marts (2019) (= en messe for lærere fra hele Danmark), hvor vi
kan fortælle om kombinationen af othello og matematik, og 2) at der til
foråret gennemføres et ’othello-forløb’ for femte klasser i Greve
Kommune, med en afsluttende turnering. Jens forhandler detaljerne i
denne plan, og konsulterer med relevante parter i DOF baglandet. Jens
får opbakning til, at vi planlægger følgende to turneringer:
11. maj: turnering for 5. klasser i Greve Kommune
25. maj: U15 DM
Disse to datoer er efterfølgende blevet bekræftet. Begge skal afholdes i
Aktivhuset, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve.
Peter har et samarbejde med en matematik-lektor, Bjarne Toft, fra
Odense om diverse brætspil.
16. Eventuelt
Ingen kommentarer.
17. Spisning af othellolagkage
O kagerne er i år erstattet af merci chokolade, som blev fortæret i rå
mængder i løbet af generalforsamlingen.

