Version 150919
Udkast til referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Othello
Forbund
Tid: Lørdag den 14/9 2019
Sted: Ubby Bibliotek, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev
Til stede: Erik, Karsten, Daniel, John, Martin, Marlena, Geoff, Xiaofang,
Jens, Palle
Observatører: Kamma, Elisabeth, Bertram
1. Valg af dirigent
Daniel
2. Valg af referent
Jens
3. Formandens beretning (ved Peter Michaelsen)
Peter fortæller om årets begivenheder. Der er generelt god
fremgang. Peter har udfærdiget en udførlig skriftlig beretning,
som gøres tilgængelig på nettet. Beretningen modtages med
applaus.
4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for 2018
Regnskabet fremlægges og godkendes med applaus.
5. Fastsættelse af kontingent (p.t. kr.100/år for 18+ år, og kr. 50 for
medlemmer under 18 år)
Uændret for året 2019/20.
6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (p.t. formand Peter
Michaelsen, kasserer Karsten Feldborg og næstformand Daniel Høgh)

Alle genvælges med applaus.
7. Valg af bestyrelsessuppleant (p.t. Erik Lund Jensen)
Erik genvælges med applaus.
8. Valg af revisor (p.t. Palle Badsted)
Palle genvælges med applaus.
9. Valg af revisorsuppleant (p.t. Berit Paludan)
Berit genvælges med applaus.
10. Fastlæggelse af turneringer i Dansk Othello Grand Prix 2019/2020,
herunder turneringsdatoer og turneringsansvarlige personer
DM 14/9, Ubby (er blevet afholdt umiddelbart inden denne
generalforsamling)
Addit Open 9/11 2019, Addit/Jylland (turneringsansvarlig Claus
Quist Jessen)
Rørby Open 18/1 2020, Rørby (turneringsansvarlig Peter)
Nykøbing Falster Open, 22/2 2020 (turneringsansvarlige Geoff og
Kim)
NM i Sverige ????? – vi afventer info.
13/6 2020 Greve Cup (ansvarlig GOF – navn på
turneringsansvarlige bestemmes på GOF generalforsamling)
CPH Open, august 2020 ?? Greve – dato aftales med andre
forbund (Erik & Karsten)
11. Status vedrørende de lokale “klubber”
Greve Othello Forening: Herlig fremgang! Konstant 12-14 spillere
hver mandag, gennemsnitsalderen er faldet med ca. 55 år!
Rørby: Ikke formelt en klub, men en flok spillere mødes og spiller
jævnligt.

12. Sponsorstøtte til arrangementer og spillere, herunder deltagelse i
internationale turneringer som VM
Vi har fået kr. 2500,- fra www.hyggeonkel.dk for sæsonen
2018/19. Desuden donerede han spil til præmier ifm. vores
tilstedeværelse på Læringsfestivalen i Bella Centeret. Vi vil gerne
have lignende sponsorat i det kommende sæson. Peter kontakter.
13. Ansøgning om genoptagelse af medlemskab af Danmarks
Tankesportsforbund
Vi har tidligere været medlem, men stoppede fordi vi ikke var
landsdækkende. Nu har vi flere medlemmer i alle dele af landet,
men kun GOF er en formel klub. Peter undersøger, om vi lever op
til kravene. DOF bestyrelsen afgør efterfølgende.
14. Medvirken af instruktører fra DOF ved brætspilsdagene I Ubby 12/10 og
Ringsted 19/10
12/10 Ubby, kl. 10-13: Peter, Berit, Daniel
19/10 Ringsted, kl. 11-14: Peter, Jens?, Geoff?, Daniel?
15. Status for DOF på sociale medier, herunder
facebook, www.othello.dk etc.
Vi har både en side og en gruppe på facebook. Enighed om, at
turneringer kun skal annonceres på den formelle facebook side.
Hjemmesiden fungerer angiveligt også, og man kan også tilmelde
sig til turneringer der.
16. Rekruttering af juniorer – herunder afholdelse af turneringer/DM
Jens fortæller om status på juniorarbejdet. Vi har godt gang i
skolearbejdet i Greve Kommune, hvor vi bliver inviteret ind i
matematikundervisningen. Til nu har vi undervist ca. 380 elever i
19 klasser i 6 skoler. I skoleåret 2019/20 er der konkrete planer
om forløb i yderligere 12 klasser svarende til ca. 300 elever. Af
praktiske grunde har vi kun kapacitet til at passe juniorarbejdet i
Greve Kommune. Hvis andre medlemmer ønsker at starte
lignende aktiviteter i andre dele af landet, bistår Jens meget gerne
med råd og vejledning.

Vi har nu afholdt tre U15 DM mesterskaber. Næste
ungdomsturnering afholdes i Aktivhuset, Olsbæk Strandvej 43,
2670 Greve, 16/5 2020 - denne gang med både U12 og U15 DM.
Vi er ligeledes repræsenteret I WOF’s Youth Committee.
17. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest lørdag den 7.
september)
Ingen indkomne forslag.
18. Eventuelt
Næste DM afholdes 5/9 2020, Greve (turneringsansvarlig Erik &
Karsten) – en lørdag tidligere end normalt.
19. Spisning af othellolagkage
Til slut spiste vi othellolagkage i rå mængder.

