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Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Othello Forbund 
 
Tid: Lørdag den 5. september 2020 kl. 18 
 
Sted: Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve Strand 
 
Deltagere: Erik, Jens, Daniel, Peter, Casper, Solrun, Karsten 
Observatør: Elizabeth 
  

1. Valg af dirigent 

Erik 

2. Valg af referent 

Jens 

3. Formandens beretning (ved Peter Michaelsen) 

Peter runddeler en udførlig beretning på 24 sider og giver et resumé. Godkendes 
med applaus. 

4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 

Karsten uddeler og forklarer et (endnu ikke revisor-godkendt) regnskab. Regnskabet 
godkendes på betingelse af revisor-godkendelse. 

5. Fastsættelse af kontingent (p.t. kr.100/år for 18+ år, og kr. 50 for medlemmer under 
18 år) 

Kontingentet fastholdes på samme niveau. 

6. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (p.t. formand Peter Michaelsen, 
kasserer Karsten Feldborg og næstformand Daniel Høgh) 

Den siddende bestyrelse 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. Fastsættelse af turneringer 2020/21, herunder turneringsdatoer og 
turneringsansvarlige personer. Turneringer i Dansk Othello Grand Prix markeret med 
stjerne. 

Addit Open, lørdag 7. november, 2020, Addit, ansvarlig: Claus. * Blev aflyst. 

CPH Open, søndag 29. november, Greve, ansvarlig og format, GP ???. Blev aflyst. 

Rørby Open, lørdag 23. januar 2021, Rørby, ansvarlig: Peter. * Aflyses (evt. udsættes) 

Nykøbing F Open, lørdag 20. februar 2021, Nykøbing F, ansvarlig: Solrun. * P.t. 
usikker. 

NM, Sverige, dato og sted ?? * Stadig uvist om det kan afholdes. 

Junior DM, lørdag 22. maj 2021, Greve, ansvarlig: Jens og ??. 

Greve Cup, lørdag 12. juni 2021, Greve, ansvarlig: Jens og ??. * 

CPH Open, weekend 14. - 15. august 2021, Greve, ansvarlig: ??. * 

DM, lørdag 11. september 2021, Ubby eller NF, ansvarlig Peter. * Vi satser p.t. på 
Ubby. 

11. Status vedrørende de lokale ”klubber” 

Rørby: fortsat aktiviter på Ubby bibliotek,  

GOF: Fin fremgang i aktiviteter og medlemstal.  

12. Status med hensyn til sponsorstøtte til arrangementer og spillere 

Hyggeonkel har sponsoreret gavekort svarende til kr 2000. Bestyrelsen får 
bemyndigelse til at yde støtte til medlemmer (fx ifm. turneringsdeltagelse) inden for 
rimelige rammer. 

13. Status med hensyn til genoptagelse af DOF i Danmarks Tankesports Forbund 

Vi har søgt om optagelse, og bliver formelt medlem fra 1. januar 2021. Vi skal fortsat 
have fokus på antal medlemmer. DOF henstiller til GOF, at alle GOFs medlemmer 
indmeldes kollektivt ind i DOF fra 1. januar 2021. Det forventes, at DTF vil afholde et 
fælles arrangement i foråret. 



14. Medvirken af instruktører fra DOF ved brætspilsdagene i Ubby 10.oktober og 
Ringsted 15. oktober 2020. 

Det diskuteres, hvorledes arrangementet kan styrkes. 

Tilføjelse 6.1. 2021: førstnævnte blev aflyst p.g.a. corona, og ved arrangementet i 
Ringsted deltog stort set kun nogle få instruktører – igen p.g.a. frygt for corona. 

15. Status for DOF på sociale medier, herunder facebook og 
hjemmesiden www.othello.dk 

Det fungerer nu, at turneringer bliver annonceret begge steder. 

16. Rekruttering af juniorspillere – herunder afholdelse af turneringer/DM 

Jens fortæller om den gode udvikling i juniorarbejdet. 

17. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest lørdag den 29. august. 

Ingen indkomne forslag. 

18. Eventuelt. 

Ingen indlæg. 

19. Spisning af othellolagkage. 

Othello- og drømmekage indtages i rå mængder. 

http://www.othello.dk/

