
 
 

Side 1 

Danske Venners klub Torrevieja 

 

Beslutningsreferat fra afholdt bestyrelsesmøde i DKV afholdt virtuelt via 
google meet mandag, den 17. januar 2022 

 

Tilstede var: Thomas Gläser, Lena Krog, Kurt Ejler, Peder Andersen og Nils Andersen. 
Nils havde til dagens møde fremsendt følgende dagsorden: 
 
 Vi har vigtige ting på dagsordenen. 

● Fjernelse af medlemslisten. 
● Udskiftning af låse på vor containere. 

● Nørklerklubben. Lena har spørgsmål dertil. 
● Forberedelser til kommende generalforsamling. 

● Indkøb af køleskab. 
● Eventuelt. 

  
 
 
Pkt. 1 Fjernelse af medlemslisten. 
 
Et medlem har kontaktet bestyrelsen, med ønske om at blive slettet af den liste, der på vor 
internet side er tilgængelig for alle medlemmer. Medlemmet følte sig utilpas ved at stå med 
navn, og medlemsnummer på listen. Der i tvivl om denne liste bruges af medlemmer der 
påtænker at overgå til nystiftet gruppe, og derfor udnytter muligheden for information indtil 
betalingsfristen for 2022 kontingent udløber, til eventuelt at kapre DVK-medlemmer. 
Det besluttes at listen forbliver usynlig på vor internetside, indtil forfald af sidste 
betalingsfrist af kontingent. 
 
 
Pkt. 2 Udskiftning af låse på vor containere. 
 
Efter gennemgang af tilgængelige lister for nøgle udleveringer, sammen holdt med hvilke 
nøgler og tilhørende numre der fysisk er tilgængelig, bør det være tid til at skifte låse i vor 
containere. 
Det besluttes at indhente tilbud på hængelåse, hvor samme nøgle kan virke både til 
biblioteks container, samt til container med borde og stole. 
Nils indhenter tilbud på dette.  
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Pkt. 3 Nørkler klubben. 
 
Lena har fået spørgsmål fra medlemmer om, hvorfor nørkler klubben i vintermånederne er 
inaktiv, i en periode hvor den bør være mest aktiv. 
Tovholdere har tidligere meddelt, at man holder vinterferie til hen på foråret, da ingen 
medlemmer mødte op til ugentlig aktivitets dag, sidst på efteråret 2021. 
Kurt Ejler der er bestyrelsens kontaktperson overfor alle tovholdere i alle DVK-aktiviteter, 
tager kontakt til Tina Wulff, for at høre hvordan det hele ser ud, og eventuelt opstart igen af 
nørkler klubben. Skulle det blive nødvendigt, kunne kommende månedsbrev for februar, 
bruges til at annoncere om eventuel opstart, eller efterlysning af medlemmer der vil hjælpe 
nørkler klubben med at komme i gang igen. 
 
 
Pkt. 4 Forberedelse til kommende generalforsamling. 
 
Vi skal have fundet frem til hvor generalforsamlingen skal afholdes i år. 
Der er udbredt enighed om igen at afholde den på Los Angeles, da det i 2021 var en stor 
succes, og rigtigt mange medlemmer roste arrangementet og maden. 
Det aftales at Nils Andersen igen kontakter Los Angeles, og forsøger at booke 
arrangement d. 19/03-2022, og at Thomas Gläser kontakter restauration i La Mata, og 
indhenter pris på lignende arrangement. 
 
Pkt. 5 Eventuelt. 
 
Kassere Peder Andersen opfordrer bestyrelsen, til at få kigget vedtægter igennem, med 
henblik på eventuelt vedtægtsændringer, i forhold til sidste generalforsamling. Eventuelt 
kandidater der stilles op til generalforsamlingen. 
Det oplyses at regnskab for 2021, er sendt ud til godkendelse til revisorerne. 
Det ønskes af kasserer at der for petanque, laves regnskab for salg hver uge, og at dette 
sendes som PDF-fil i stedet for en gang hver måned. Dette vil gøre arbejdet meget 
nemmere for alle.  
Vi vil på den måde uge for uge, kunne opdatere hovedkassen. 
Thomas Gläser og Nils Andersen vil i samarbejde sørge for at dette opfyldes.  
 
På bestyrelsens vegne 
 
Nils Andersen 
 


