
 

Oktober 2022 månedsbrev                                      

Skrevet af Nils Andersen 

 

Efteråret er i fuld gang, og temperaturen er faldet lidt, men vor aktiviteter og arrangementer stiger til 

gengæld, til glæde for alle vor medlemmer.      .  

 

Vi har fået 5 nye medlemmer af DVK. Vi byder hjerteligt velkommen til:  

John Risum 

Karen Risum 

Anne Maj Andersen 

Svend Erik Marcussen 

Per Buck-Olsen 

 

Vi er pt 359 medlemmer i DVK.  

 

 

Mortensaften d. 10/11-2022 

 
 
Er nu vel overstået. Vi nåede op på 34 tilmeldte, og alt 

forløb efter planen. Der var masser af lækker mad, og 

rigelige mænger af drikkevare. En stor tak skal lyde til 

Thomas Gert Gläser for kokke tjansen, dejligt tilberedt 

forret, sprød og saftig and, og masser af lækkert tilbehør. 

En stor tak til kartoffel skralle pigerne Heidi og Chanel, 

og sidst men ikke mindst alle deltagere der hjalp til 

undervejs. Tusind tak for et dejligt arrangement, 

det er IKKE sidste gang vi arrangerer et sådan 

tiltag igen.  

 

 

 

 

 

Invitation til Julefrokost. 



 

 

 
Vi forsætter den gode stil og invitere til god traditionel dansk julefrokost d. 9/12-2022, for alle 

medlemmer. Man kan se frem til sild, æg & rejer, lun leverpostej, rullepølse med løg, roastbeef, ost, 

snaps og øl. Alt inklusive mad og alt du kan drikke for 25€. Den officielle invitation er vedhæftet 

dette månedsbrev, og man skal følge tilmeldingsanvisningerne for at tilmelde sig. 

 

Invitation til Juleaften. 

 

 
 

Men vi stopper ikke her, vi inviterer da også lige til en juleaften d. 24/12-2022 for alle medlemmer. 

Menu vil stå på velkomstdrink, gammel dags flæske & andesteg med brune og hvide kartofler, 

rødkål og andestegs fløde sovs. Dessert er selvfølgelig Ris a la mande med mandelgave. Der serveres 

rødvin, hvidvin samt dessertvin som er portvin. 

Pris for alt dette vil være 30€ pr. person. 

Den officielle invitation er vedhæftet dette månedsbrev, og man skal følge tilmeldingsanvisningerne 

for at tilmelde sig. 

 

Jobopslag / Efterlysning. 

Bestyrelse søger en regnskabskyndig kasserer som kan overtage regnskabsføringen efter vor 

nuværende kasserer Peder Andersen som træder tilbage ved næste generalforsamling.  

Bestyrelsen foreslår at den nye kasserer kan starte oplæring i vores bogføringssystem den 1. januar 

2023 hvor vi opkræver næste års kontingent. Peder vil undervise dig i udskrivning af faktura, 

bogføring af betalinger, daglig kassekladde med mere.  

Alt foregår i vores bogføringsprogram ForeningsAdministrator som er internetbaseret. Det kræver du 

har en PC samt adgang til internet. 

Spørgsmål til kassererposten besvaret gerne af Peder, +45 4015 4493  

 



 

 

Fællesspisning. 

Nu kunne man godt tro at det hele går op i spisning, men vi har såmænd bare valgt at starte en 

gammel tradition op, omkring fællesspisning onsdag efter petanque, som medlemmerne selv 

arrangere. Forstået på den måde, at hver gang alle er ude og spise, vælges frivilligt en ny tovholder, 

som selv vælger hvor der skal spises næste gang, og denne tovholder snakker selv med den valgte 

restaurant og bestiller bord. Disse informationer sendes til Thomas Gert Gläser, som sørger for dette 

bliver lagt på vor Facebook gruppe, så man kan tilmelde sig der. Bruger man ikke Facebook er man 

velkommen til at skrive til dvkformand@gmail.com og tilmelde sig. 

 

 

 

 

 

 

Minigolf. Kommende DVK-aktivitet? 

Rosa og Anette har valgt at trække sig fra denne aktivitet, som endnu ikke har været en DVK-

aktivitet, men som med lidt hjælp fra 1 medlem eller 2 nemt kunne gå hen og blive en aktivitet i 

DVK. 

Skulle der sidde et medlem eller 2 derude, der kunne have lyst til at være tovholder på en sådan 

aktivitet, må man meget gerne kontakte undertegnede. 

 

Aktivitetsudvalg 

Vi havde håbet at kunne komme med spændende nyt omkring dette, men desværre må vi igen 

konstatere at ingen melder sig til dette udvalg. 

Vi vælger dog igen at genbruge nedenstående, i tilfælde af der skulle være medlemmer, med masser 

af dansk sommer optanket energi, man kunne have brug for at anvende i klubregi. 

Nedenstående er igen genbrug, i et stadigt forsigtigt håb om nogen vil melde sig. Bestyrelsen søger 

at oprette en aktivistgruppe, bestående af flere DVK-medlemmer der vil arbejde på at få oprettet 

diverse aktiviteter, til glæde for alle medlemmer. Det være sig busture, oplevelser, fester osv. Vi i 

bestyrelsen vil bakke op alt vi kan, inden for rammerne af vor vedtægter, det være sig midler, 

økonomi, kontakter osv. 

Skulle det fange din interesse, så skriv endelig en mail til dvkformand@gmail.com  

Petanque  

Onsdags petanque køre som altid, hver onsdag dog er vi nu overgået til vintertid, altså fra kl. 15 til 

kl. 17 / 17:30. 

En lille bøn fra kassemesteren, er at vi alle overholder vores lille regel om, at mindste brugbare 

betalingsmønt er 0.50 cent, og ikke 1, 2, 5, 10 eller 20 cents mønter. Det koster i vekselgebyr☹  

 

 

 Er dine petanque kugler blevet lidt rustne??? 

mailto:dvkformand@gmail.com


Måske især hvis du har taget dem med til Danmark, så er det ved at være tid til at pudse dem af, ikke 

mindst fordi vi i efteråret, når der er flest hernede, skal afholde vor årlige turnering. 

Hvem skal være mester for året 2022 ?  

Det er imidlertid lettere sagt end gjort, vi mangler lidt hjælp til praktiske gøremål, såsom at 

tilrettelægge turnering for tilmeldte deltagere, salg af øl/vand pølser og en start med kaffe og 

morgenmad til spillere og tilskuere, samt indsamling af præmier. Der skal snarest nedsættes en 

kommission eller et hurtigt arbejdende udvalg, (hurtigere end folketinget arbejder) 

Så kom frit frem og hjælp os til en god petanqueturnering.  

Mvh 

Nils og Ebbe. 

 

DVK-Golf  

Forårets program er lige på trapperne, og tovholder håber at kunne komme med lidt overraskelser i 

form af banevalg       

Husk at seneste tilmelding er 10 dage før næstkommende match, samt at man maks. tilmelder sig 2 

måneder frem. 

 

Tennis. 

En rigtig hyggelig stemning til vores tennismatch d. 10/10-22 

Stemningen var høj, som den plejer at være. 

Lidt “chikane” var der også, vi tror jo alle, at vi er de bedste, så vinderen var hele holdet. 

Efter kampen får vi en kold drik på Sonny Corner som vi selv betaler. 

Vi sluttede seancen med vores respektive ægtefæller på restaurant Bahia i Torrevieja, hvor hver især 

selv betalte. Vi mangler spillere, så er du interesseret, mød op på tennisbanen eller ring. 

Kaj   0045 26371730 

 

Bestyrelsen 

Vi arbejder stadig i det skjulte, med forsat at få fundet medlemmer til et aktivitetsudvalg, samt 

kommende petanque mesterskaber. 

Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til bestyrelsen på dvkformand@gmail.com 

 

 

På bestyrelsens vegne. 

Nils Andersen 
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