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Danske Venners klub Torrevieja 
 

 
Beslutningsreferat fra afholdt bestyrelsesmøde i DKV afholdt i La 
Marina tirsdag den 11. oktober 2022. 
 
 

Tilstede var: Thomas Gläser, Palle Skov, Lisbeth Borgogno, Peder Andersen og Nils 
Andersen. 
Nils havde til dagens møde fremsendt følgende dagsorden: 
 
 Vi har vigtige ting på dagsordenen. 

● Generalforsamling 2023. Fastsættelse af dato, og bookning af sted. 

● Vinklubben og tennisklubben søger tilskud. 

● Ny kasserer til tiltrædelse hurtigst muligt. 

● Nyhedsbrev til medlemmer om kommende generalforsamling og dermed valg af nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

● Det manglende arrangement fra medlemmer. Køber vi os til kaffe / kage dag? 

● Arbejdsfordeling i bestyrelsen. Opdeling af opgaverne. 

● ”Betalt arbejdskraft” Er vi ude i vi skal betale medlemmerne for deres indsats i 

forskellige arrangementer, for at få noget til at ske? 

  

Pkt. 1 Generalforsamling 2023. 
 
Der fastsættes dato for generalforsamling i 2023. Dato bliver 17. marts 2023 kl. 15:00. 
Nils tager kontakt til Los Angeles restaurant, og snakker med Enzo for at høre om vi kan 
lave samme aftale som tidligere. 
 
Pkt. 2 Vinklubben og tennisklubben søger tilskud. 
 
Der godkendes tilskud til begge klubber, dog mod de begge kommer med en officiel 
ansøgning, hvor i man beskriver formålet med ansøgningen, så dette kan ligges i arkivet. 
 
Pkt. 3 Ny kassere hurtigst muligt. 
 
Igen må vi forsøge blandt klubbens medlemmer at søge efter en regnskabskyndig person, 
der kunne tænke sig at overtage kasserer jobbet, efter kommende generalforsamling. 
Peder stiller sig igen gerne til rådighed, for oplæring i det system som foreningen bruger, 
for på bedst mulig måde at hjælpe ny kasserer godt på vej. 
 
Det ønskes at denne person kan tiltræde senest 01/01-2023, og dermed vil kunne være 
med når der gennem system opkræves kontingent betalinger, fra medlemmer og 
sponsorer så der kan afleveres kvartals regnskab til kommende generalforsamling. 
Det aftales at Peder og Nils sammenfatter et ”Jobopslag” der sendes ud som nyhedsbrev, 
med beskrivelse af opgaver, samt kort beskrivelse af hvad der vil kunne ske hvis der ingen 
kasserer er, når kommende generalforsamling er overstået og foreningen eventuelt står 
uden kasserer. 
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Pkt. 4 Nyhedsbrev om kommende generalforsamling. 
 
Der skal laves et nyhedsbrev som tidligere beskrevet, omkring de udfordringer DVK står 
overfor. Til kommende generalforsamling er der flere der er på valg, samt der skal bruges 
en ny suppleant. Vi efterlyser allerede nu at medlemmerne snakker sammen, omkring 
kommende generalforsamling, så vi kan undgå en generalforsamling, hvor medlemmer 
føler sig presset til at stille op, for at redde klubben, som det er sket tidligere. Dette 
nyhedsbrev udsendes i november. 
 
 
Pkt. 5 Det manglende engagement fra medlemmerne. 
 
Der mærkes en tydelig manglende opbakning fra medlemmerne, specielt når det er ved at 
være tid til kaffe/kage til petanque. Det er så at sige de samme medlemmer, der hver gang 
melder sig, eller for den sags skyld at ingen melder sig. 
En opfordring til større engagement angående dette, samt hvad konsekvenserne kunne 
være udsendes sammen med føromtalte nyhedsbrev. 
Det besluttes, at melder sig ingen til kaffe/kage, indkøber vi selv kaffe og kage ude i byen. 
H.G. kontaktes for om han kan levere kaffe, og Thomas står for indkøb af kage. 
 
Pkt. 6 Arbejdsfordeling i bestyrelsen. 
 
Der vedtages at Lisbeth er bestyrelsens kontaktperson, til alle tovholdere for de forskellige 
aktiviteter. Nils hjælper Lisbeth med data på de forskellige tovholdere. 
Alle bestyrelsesmedlemmer der måtte befinde sig til petanque onsdage, hjælper til med 
alle de opgaver der måtte være, så som modtagelse af nye medlemmer, snakke med 
medlemmer om eventuelle problemstillinger de oplever, eller bare ren information. 
Thomas tager sig af alle spise arrangementer. Palle hjælper til onsdage på petanque 
banen. 
Julefrokost afholdes d. 09/12-2022 kl. 14:00. Thomas leverer oplæg til dette. 
Indbydelse til juleaften arrangement, samt registrering af tilmeldte påtager Peder sig. 
Thomas sender Peder tid, sted og menu.  
 
Pkt. 7 Betalt arbejdskraft. 
 
Medlemmer betales ikke for udført arbejde for foreningen. Vi efterlyser stadig et 
aktivitetsudvalg, som vil kunne arrangere div. Udflugter. Dette ser dog nærmest umuligt ud 
da ingen har meldt sig på banen, på nu 8. måned. Derfor må vi i stedet efterlyse ønsker til 
arrangementer, og derefter købe arrangementer ude i byen. 
 
 
 
Pkt. 8 Eventuelt. 
 
Der skal handles nye borde til petanque. 
Det aftales der hurtigst muligt laves en ønske liste til petanque container. 
 
 
 
Nils. 


