
 

 

 
                    Konstitutionsmøde den 17. marts 2019, kl. 14.00                                       

Til stede: Ebbe, Anette, Henning, Ingelise, Jørn, 
Flemming og Peder 

 
 

 

 

Mødet startede med at byde det nye bestyrelsesmedlem Anette velkommen i 
bestyrelsen, hvorefter vi straks gik over til dagsordenen. 

 

Dagsorden: 

 

Konstitution af den nye bestyrelse som eneste punkt: 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

  

Formand: Ebbe Foged Hansen 

Næstformand: Anette Dehlendorff Christensen 

Kasserer: Henning Simonsen 

Sekretær: Flemming Dalgas 

Webmaster: Peder Andersen 

Menigt medlem: Ingelise Langenberg 

Menigt medlem: Jørn Jørgensen 

 

Det blev vedtaget, at der som udgangspunkt er et møde en gang om måneden, hvis 
behov. Mødetidspunktet er altid den sidste onsdag i måneden, 3 timer før petanque. Det 
forgangne år, har der været holdt 10 møder. 

 

Næste møde: 

27. marts 2019 kl. 11.00 



 

 

 

21. marts 2019, Flemming Dalgas 

 



 
                    Bestyrelsesmøde nr. 2, fredag den 22.3.2019 kl. 10                                      

Til stede: Ebbe, Peder, Ingelise, Flemming. 
Anette med over Skype 
Jørn og Henning var fraværende. 

 
 

 

 

 

Formanden havde indkaldt til ekstraordinært møde, med et punkt på dagsorden: 

 

Revurdering af bestyrelsens konstitution den 17. marts 2019, hvor vi havde vedtaget 
følgende konstitution: 

Formand: Ebbe Foged Hansen 

Næstformand: Anette Dehlendorff Christensen 

Kasserer: Henning Simonsen 

Sekretær: Flemming Dalgas 

Webmaster: Peder Andersen 

Menigt medlem: Ingelise Langenberg 

Menigt medlem: Jørn Jørgensen 

 

Efter første bestyrelsesmøde, var der øjensynlig nogle faktorer som ikke var kommet 
frem fra enkelte bestyrelsesmedlemmer. Disse kom desværre først frem efter mødet, 
hvilket bevirkede, at det nu var nødvendigt at mødes igen, for at være sikker på at alle 
faktorer var kommet på plads, og bestyrelsen herefter kan begynde sit arbejde. 

Ebbe indledte mødet med meddelelsen om, at han træder tilbage som formand med 
øjeblikkelig virkning.  
Årsagen var den, at han havde givet tilsagn om, at Ingelise kunne blive næstformand, 
hvilket hverken Ebbe eller Ingelise nævnte noget om ved konstitueringen den 
17.3.2019. Ingelise følte sig efter mødet den 17.3 desavoueret og meddelte bestyrelsen 
at hun ville trække sig helt fra bestyrelsen, -med en kattelem åben. 

Bestyrelsen har derfor valgt at genoverveje beslutningen om 
konstitueringsaftalen, ikke mindst set i lyset af Ebbes afgang som formand. 



Derudover vil bestyrelsen samtidigt også vurdere de arbejdsopgaver nye som 
gamle på de enkelte bestyrelsesmedlemmer, så de bliver defineret på de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet rollernes opgaver skal præciseres, da 
mange historiske opgaver er udvandede og nye er kommet til, bl.a. jobbet 
som webmaster, som har fungeret i mange år, men som slet ikke er defineret. 
Desuden at vi i bestyrelsen skal supplere hinanden to og to, så der er altid to 
der kender til de enkelte opgaver.  
Disse ting tages op på det følgende bestyrelsesmøde. 
 
Imidlertid finder vi alle i bestyrelsen i første omgang vigtigt at meddele vores 
medlemmer, jfr. ovenstående, at vi laver en ny konstituering, der tager højde 
for Ebbes beslutning.  
En ikke uvæsentlig ændring med et formandsskifte.  
 
Ebbe, vores formand igennem det seneste år, har som nævnt valgt at trække 
sig som formand, for helst primært at beskæftige sig med markedsføring af 
klubben, pleje af vipmedlemmer, i det hele taget være den person der går 
forrest i vores markedsføring, herunder sørge for flyers, visitkort m.v. En form 
for markedsmedarbejder for klubben. 
Bestyrelsen har noteret sig og accepteret Ebbes beslutning om fratrædelse af 
formandsposten, og det blev derfor, naturligt nok, nødvendigt allerede nu at 
foretage en rokade af rollerne i bestyrelsen. 
 
Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Anette D. Christensen, var villig til at 
overtage formandsposten, og som nyt medlem i bestyrelsen, vil hun gerne 
trække på den øvrige bestyrelse, ikke mindst den tidligere formand. Hun fik 
naturligvis bestyrelsens opbakning ”over nettet”. 
 
Bestyrelsen takker hermed Ebbe for en imponerende indsats i det forgangne 
år for bestyrelsen og ikke mindst klubben. Der er ingen tvivl om, at en stor del 
af den succes klubben har i dag, er i kraft af hans arbejde og modige 
beslutninger. Ebbe ser muligheder, og der er ingen tvivl om, at den nye rolle, 
hvor du som udgangspunkt fortsætter den kreative vej, ikke kun er til glæde 
for den nye bestyrelse, men også for klubben. Tak Ebbe for din tid som 
formand. 
 
Idet Anette træder ind som formand, har bestyrelsen valgt, at Ingelise bliver 
ny næstformand. 
 
Konstitueringen bliver herefter: 
 



Formand: Anette Dehlendorff Christensen 

Næstformand: Ingelise Langenberg 

Kasserer: Henning Simonsen 

Sekretær: Flemming Dalgas 

Webmaster: Peder Andersen 

Menigt medlem: Ebbe Foged Hansen 

Menigt medlem: Jørn Jørgensen 

 

Hvert enkelt medlem laver den jobbeskrivelse han/hun selv mener dækker 
hans/hendes job til næste bestyrelsesmøde, med henblik på at placere eventuelt 
manglende opgaver.  
 
Ved en menneskelig fejl, har Damewhistklubbens medlemmer fået en orientering om 
Ingelises afgang. Det har Ingelise beklaget og samtidigt meddelt bestyrelsen og 
kortklubben sin fejl.  
Eventuelle rygter fra kortklubbens medlemmer kan derfor manes til jorden, da de ved 
selvsyn kan se at Ingelise fortsat er i bestyrelsen. 
 

Nøgleregistrering opdateres af Peder, ligesom vi får vores nye mailadresser. 

 

23. marts 2019 

 

Flemming Dalgas 

      
 

 



 
                    Beslutningsreferat nr. 3, den 27. marts 2019.                                       

Til stede: Ebbe, Henning, Jørn, Flemming og Peder. 
På skype deltog Anette 
Ingelise har meldt afbud. 

 
 

 

 

 

Peder orienterede kort omkring nøgleregistrering, at det stort set var på plads.  

 
Der var kommet et forslag fra Kent Hedelund, hvis kone hjælper med at klikke, 
omkring en anden form for valg af baner med røde og sorte nøgleringe. 
Bestyrelsen synes ikke om ideen, men lod det være op til Rosa og Liselotte som 
klikker, om at tage beslutningen, da det er dem der skal arbejde med det. 
 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat nr. 1 og 2: 

Godkendt 

 
2. Fordeling af arbejdsopgaver og gennemgang af jobbeskrivelser. 
 
Det blev vedtaget, at vi hver især indsender den arbejdsbeskrivelse vi har lavet til 
Peder på den enkeltes rolle i bestyrelsen, samt meddeler hvilke områder, som 
måske ikke har haft en ansvarlig tidligere, f.eks. forholdet til vores naboer 
svenskerne, som så også skal placeres. 
Den nye formand kom ind på, at det ikke kun var bestyrelsen og suppleanterne der 
skulle involveres i det daglige arbejde, men hele klubben. Vi skal kunne trække på 
flere hjælpere. 
Peder blev tovholder på den samlede opgave. 
 
3. Opfølgning fra sidste møde. 
 



Der kom øjensynlig ikke et møde i stand med vores svenske naboer. Vi har 
gentagne gange forsøgt at få et det i stand, for at undgå unødig chikane fra 
svenskerne, men uden held. Tværtimod har de påklistret en seddel på vores 
container om hvordan de vil have det. 
Det er ikke måden at kommunikere på.  
Ebbe og Jørn tager aktion på dette, og når Ingelise kommer tilbage fra DK, træder 
hun ind, da petanque er en meget vigtig del af DVK og der skal være plads til os alle 
med godt naboskab, hjælp i det daglige omkring toiletterne og plads til fleksibilitet. 
Svenskerne ejer ikke banerne og kan ikke egenhændigt beslutte hvad der skal ske 
uden vores samtykke.  
 
Sergios arbejdsopgaver blev ikke drøftet, men en stor del af kontingentet går til ham.  
Det blev besluttet at der skal findes en bedre og billigere løsning fremadrettet. 
I første omgang er Jørn tovholder på et oplæg, som bestyrelsen kan tage stilling. 
Han har allerede etableret en arbejdsgruppe, der formentlig allerede inden næste 
bestyrelsesmøde har et oplæg til, hvordan vi mere økonomisk kan drive 
petanquebanerne. 
Det kan komme på tale, at vi hver onsdag af frivillighedens vej selv sætter stole og 
borde op. Det betyder at alle medlemmer igen skal slutte op om denne ændring og 
medvirke dertil. 
Bestyrelsen undersøger nu muligheden for, at vi måske kan dække fremtidigt tab 
ved tyveri, ved at kassebeholdningen dækkes af et bestyrelsesmedlems 
forsikringsselskab, evt. mod en mindre præmiestigning, som så dækkes af klubben. 
Beholdning hos Sergio reduceres til maks. 350€. 
Da Sergio fortsat ikke har lavet taget, tager Jørn sig også af det og får det klaret. 
 
 
4. Medarbejdersalg konto 1120: 

 
Det oplyses at salget er stabilt måned for måned. Pølseregnskabet føres særskilt, så 
vi kan se, om det er noget vi skal fortsætte med. Man kan systemmæssigt ikke 
opsplitte kontoen i flere underkonti, derfor samlet. 
 
Alle i bestyrelsen har adgang til administrationssystemerne, ellers får de det. 
 
5. Referat af generalforsamling og Nyhedsbrev 
 
Referatet er lagt på hjemmesiden og godkendt. 
Der laves Nyhedsbrev med et link til den nye bestyrelse. I Nyhedsbrevet orienteres 
kort om hvad de 5€ skal bruges til som blev vedtaget på generalforsamlingen, nemlig 



en investering i fremtiden, f.eks. nye containere. Flemming kommer med oplæg til 
Nyhedsbrev. Der er 343 medlemmer der ikke er tilmeldt pbs. 
 
6. Modtagne mails fra generalforsamling 
 
Der var kommet mail fra Lona Hansen. Finn Bruun havde også sendt en mail.  
 
Desuden fra Birgit og Poul Rytter, -som ikke deltog på generalforsamlingen.   
 
Henvendelserne bliver besvaret af den nye formand. 
 
7. Mail til udmeldte medlemmer. 
 
Der var automatisk sendt mails ud til to medlemmer ifb. med deres medlemskab. 
Dette var en systemfejl.  
 
8. Dagsorden til næste møde 

 
Vi har besluttet at vi holder møde den sidste onsdag i hver måned før petanque.  
 
Der er foreløbigt følgende punkter: 
Svenskerne, arbejdsfordeling, Sergio og referat. Kalenderens opdatering. 
Bestyrelsens kalender skal være ajour. 
 
9. Eventuelt 
 
Tøj med logo blev drøftet. Jørn er tovholder. Eventuelt sponsorat fra DVblab.  
Alle har således nu allerede mulighed for at bestille de forskellige tøjtyper med og 
uden logo. 
 
Ebbe arbejder på muligheden for sponsorater for skilte på banerne (op ad 
bagmuren), når vi har petanque på banerne.  
Forslag om 50€ pr. skilt årligt, dog samme pris for alle, da vi rokerer med skiltene 
onsdag efter onsdag, så det ikke er de samme der står på bane 1-5 hver gang. 
Ebbe arbejder med Vip-medlemmerne. (Husk lige at skiltene skal være synlige og 
læseligt fra 30 meters afstand, hvor vi sidder.) 
 
Det er hele bestyrelsens opgave hver onsdag, at sørge for at være der, når der 
kommer nye medlemmer, og ikke de samme hver gang. Nye medlemmer 
opfordres til at prøve spillet med det samme, så kan man eventuelt gå og tale 
sammen omkring klubben imens. Ebbe er tovholder. 



 
På generalforsamlingen var der kommet et forslag op, omkring miljøbevidsthed.  
Bestyrelsen besluttede med de overvejelser der gik på ændringen af 
arbejdsopgaverne på banerne, ikke at foretage sig noget på nuværende tidspunkt. 
Flemming oplyste dog, at et medlem allerede nu, HG, tog sig af flaskerne, som han 
tog med sig efter petanque, vel at mærke når han var in Spanien. 
 
Hidtil har den tidligere formand fået løbende information omkring tilmeldinger til 
arrangementer automatisk inden sidste frist, så han kunne se og meddele 
arrangøren løbende, hvordan det gik, og om det blev til noget. Denne information 
fortsætter Ebbe med at få i hans nye rolle, så at han i god tid kan varsle arrangøren, 
om turen bliver til noget. 
Hvis arrangøren gerne vil have besked tidligere end sidste frist, for at sælge 
billetterne til anden side, må de fra starten give besked, så vi kan sætte en tidligere 
frist. 
 
 
 

 

Næste møde: 

24. april 2019 kl. 13.00 

 

28. marts 2019, Flemming Dalgas 

 



 
                    Beslutningsreferat nr. 4, den 24. april 2019, kl. 13.30                                       

Til stede: Ebbe, Henning, Jørn, Ingelise, Ebbe og 
Anette. 
Peder og Flemming har meldt afbud. 

 
 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat nr. 3: 

Godkendt 

 

 
2. Opfølgning fra sidste møde 

Petanqueområdet:  
Bestyrelsen undersøger mulighederne for opbevaring og afkøling af 
drikkevarerne. 
Bestyrelsen henvender sig til medlemmerne om hjælp til at arbejde på 
petanquebanerne før og efter onsdagssammenkomst. 
Gratis pølse og øl på kaffe/kagedage bliver erstattet af kaffe, kage og en brandy. 
Vi vil opfordre medlemmer til at bage og/eller vaske krusene af, så det ikke er de 
samme personer, der skal stå for det hver gang.  
Ebbe kontakter VIP medlemmer og hører om de er interesserede i at få 
sponsorskilte op på baner og containere. Naturligvis mod betaling, og at de selv 
afholder udgifterne til fremstilling af skiltene. 
Jørn får fat i Finn og Alex med hensyn til permanent reparation af hullet i 
containerens tag. 
 

3. Fordeling af arbejdsopgaver og gennemgang af jobbeskrivelser. 
 

Nogle havde udfyldt arbejdsopgaver efter Ebbes fine skema andre havde i mere 
fri tekst udfærdiget én. Sammen fandt vi flere opgaver der skulle fordeles. Alt 



dette skrives i skemaet og mailes til Peder inden næste bestyrelsesmøde. 
Derefter kan alle medlemmer blive orienteret om, hvem der står for hvad. 
 

4. Den svenske klub på petanquebanerne. 
Ingelise og Anette møde Gunnar Svedbro, der er repræsentant for den svenske 
klub torsdag d. 25. april 2019. De tager de punkter op som Flemming tidligere 
har skrevet om. 
 

5. Euro Tour Guide. 
Vi forsøger at arrangere en tur til Reus/Taragona d. 11. november. Klubben har 
et udestående med Euro Tour Guide af depositum til hotel for en aflyst tur. Dette 
kunne blive elimineret, hvis der er nok tilmeldinger til turen i november. 
Ved fremtidige ture vil klubben støtte op om turene, men tilmeldingen bliver 
direkte til Euro Tour Guide. 
Ebbe vil i fremtiden prøve at få et udskrift af Jessicas noter til de enkelte ture, 
hvorefter de kan blive oversat og gives til de deltagere, som ønsker det. 
Det blev aftalt, at Ebbe står som den primære kontakt til Euro Tour Guide og 
Anette som den sekundære. 
 

6. Møde med aktivitetsledere. 
Formanden sender straks invitation til et møde, som afholdes i junimåned. 
 

7. Database  
Ingelise havde modtaget et oplæg fra Poul-Erik Ullits, hvor medlemmer kan 
anbefale håndværkere m.m. i området i en Database. En god idé, men kommer i 
konflikt med vore aftaler med VIP medlemmerne. Facebook se næste punkt kan 
måske give en platform for denne aktivitet. 
 

8. Facebook 
Det blev besluttet, at vi opretter en Facebookgruppe” Danske Venner s Klub 
Torrevieja”, for at får endnu en platform at reklamere for klubben. Det er en lukket 
gruppe og Carsten Heintzelmann og Ebbe Foged Hansen er administratorer. 
 

9. Fællesspisning i maj. 
Foregår 8. maj på Nordic Cafe og Brasserie 
 

10.  Jazzkoncert 
Jazzorkestret Gyldenløwe Brygge giver koncert under titlen ”New Orleans Jazz 
Celebration” lørdag d. 19. oktober 2019 kl., 18:00. Vi skal finde egnede lokaler til 
200 personer, stå for invitationer og bespisning. Ebbe er tovholder i den aktivitet.  
 



11.  Klubbens adresse. 
På grund af ny formand ændres klubbens adresse til følgende: 
Urb. Montegolf Fase VII número 37 
c/ Paraguay 
03189 Orihuela Costa 
 

 

Næste møde: 

29. maj 2019 kl. 13.30 

 

28. april 2019, Anette Dehlendorff Christensen 

 



 
                    Beslutningsreferat nr. 5, den 29. maj 2019, kl. 12.15                                       

Til stede: Ebbe, Henning, Ingelise og Anette. 
Peder, Jørn og Flemming har meldt afbud. 

 
 

Referent: Anette Dehlendorff Christensen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat nr. 4 

Referatet er godkendt 

Opfølgning fra sidste møde 
Samarbejde med svenskerne: Efter flere forsøg er det nu endeligt lykkedes os at få en aftale med 
svenskerne om vores fælles brug af petanquebanerne. Mødet blev afholdt på banerne i San Luis i en 
god stemning og vi nåede frem til følgende: Udarbejdelse af skema for hvilke dage de forskellige 
klubber bruger baner. Hvis der er et ønske om at bruge banerne på andre tider henvender vi os til SK i 
god tid før, og de vil tage hensyn dertil og vise versa. Skemaet vil blive hængt op i vor container. 
Der blev også lavet aftaler mht. toiletbygningen, glasskabet med information, bane pleje og endelig 

bekæmper SK processionslarverne på området. 

Euro Tours Guide (ETG):  

Ture / udflugter arrangeret af ETG annonceres på vores hjemmeside med link til ETG, hvor 

medlemmerne selv skal melde sig direkte til hos ETG. 

Tur til Priorat bliver d. 18.-19.-20. november. Der bliver plads til 30 personer.  

Arrangementer: 

Efterårsfest: Der forsøges at arrangere den på Restaurant Nautilus og med samme musiker. 

Det er besluttet af efterårsfesten afholdes d. sidste lørdag i oktober. I år altså d. 26. oktober. 

 

Nyt Vip medlem: 

Vi har lavet aftale med VIP medlem Hotel La Laguna, hvor medlemmer kan få 10 % rabat på 

hotelophold, 5 % på behandlinger i spa (dog ikke køb af produkter og frisørbesøg) og 5 % i 

restauranten på menú del día og a la carte ved at fremvisning af medlemskortet med 

medlemsnummer. Dette gælder dog ikke ved kaffepauser, events, ved spisning i grupper, på 

gastronomidage, og hvis der forekommer en anden form for rabat. 

 

Koncert med Gyldenløwe. Ebbe prøver på lokaliteten Los Cucalos, og arbejder videre med 

arrangementet, der finder sted 19. oktober 2019 

2. Arbejdsopgaver. 

Udarbejdelse af liste for arbejdsopgaver foreligger fra hvert bestyrelsesmedlem til næste 



bestyrelses møde. 

Vi skal have købt flere borde og stole til petanqueområdet inden start først i september 

 

 

3. Aktivitetsledere. 

Der afholdes møde med aktivitetslederne d. 12. juni 2019. 

Under nyt fra bestyrelsen bliver følgende punkter taget op: 

- alle aktivitetsledere udarbejder hvori formål, visioner og mål, organisering, og medlemmers 

rettigheder og forpligtelser beskrives. Gerne i punktform. 

- En eventuel eksklusion kan kun finde sted ved en forudgående skriftlig advarsel, som er 

godkendt af bestyrelse. 

Aktivitetslederne skal sørge for at deltagere i aktiviteten efter et par ganges prøvedeltagelse, 

bliver medlem af DVK. 

- Kun DVKs Facebookgruppe må bruges af aktiviteterne 

- Der er max. 2 ligestillede aktivitetsledere pr. aktivitet og al kommunikation om aktiviteten til 

og fra bestyrelsen foregår mellem disse. 

- Aktiviteterne kan markedsføre sig gennem DVK Facebookgruppe, Websiden og månedsbrev. 

Ebbe, Peder og Carsten kan være behjælpelige med det. 

- Det er ikke tilladt at aktivitetslederne opretter e-mail konto med DVK i. De er forbeholdt 

bestyrelsen. 

- Der var enighed om ikke at give 30 Euro til et skilt for tennisaktiviteten, som kunne sættes op 

på containeren. 

-Der skal udarbejdes et dokument med kvittering af materiale betalt af DVK fra 

aktivitetsledere, så der ikke er tvivl om, hvordan ejerforholdet er.  

 

4. Åbent hus 

Åbent husarrangement udsættes til næste år. 

Bestyrelsen arbejder på at få kortlagt, hvordan medlemskabet i DVK bruges og hvad der 

ønskes.  

Ebbe nævnte, at vi kunne foreslå Geocaching over for vore medlemmer, som en service. 

 

5. Responstider mht. til svar af henvendelse. 

Mellem bestyrelsen og medlemmerne er der en responstid på 5 hverdage. Emnerne bliver 

taget op på næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Ferielukning 

Der er lukket på petanquebanerne med hensyn til opsætning af borde og stole, adgang til 

toiletterne og kolde drikke fra d. 1. juli til 1. september. Man er naturligvis velkommen til at 

spille petanque, men man kan ikke forvente nogen form service. 

 



Næste bestyrelsesmøde: 28. august 2019 

 



 
                    Beslutningsreferat nr. 6 den 2. september 2019.                                      

Til stede: Anette, Henning, Ingelise, Ebbe, Flemming  
 
Fraværende: Jørn og Peder 

 
 

 

 

 

Til det førte bestyrelsesmøde efter sommerpausen havde Anette sendt dagsordenen.  

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse af referat nr. 5 
Godkendt 

 

Opfølgning fra sidste møde 

 

Petanquebanerne. 

Der bliver gjort rent fra nu af vores personale på toiletterne ca. 20 min. hver onsdag.  
Bestyrelsen beregnede at svenskerne skal betale 25€ hver måned til os, så vi deler 
udgifterne. Vi kontakter svenskerne omkring dette.  

Organisering af ukrudtsbekæmpelse. Sergio spørges om han vil sørge for 
ukrudtsbekæmpelse på banerne 12 til 20. Svenskerne tager de første 11, ligesom de 
sørger for fjernelse af positionslarverne. Projektet omkring reetablering af glasskabet 
skal på skinner igen sammen med svenskerne, herunder nøgle. 

Tur til Priorat den 18-20 november. DVK har måske alligevel kommet for sent med 
afbuddet i foråret på grund af for få tilmeldinger, hvorfor der måske kan komme på tale 
med en regning/afbestillingsgebyr. ETG har imidlertid opnået aftaler med de forskellige 
implicerede hoteller mv., hvis turen alligevel gennemføres nu den 18-20 november, og 
der kommer 15 par (30 pers.). Prisen er endnu ikke fastsat for den fine tur. Det blev 
imidlertid besluttet at ETG opfordres til at sælge turen til andre, ligesom vi sørger for at 
turen annonceres igen i DVK og evt. i andre medier.  



Efterårsfesten er planlagt til den 26. oktober 2019 på Nautilus kl. 19.30. Musiker 
sponseres som vanlig af klubben. Vi mangler prisen, og om det er 2 eller 3 retter samt 
om der er kaffe og drikkelse inkluderet.   

Mortens Aften: Vi skal ud med snøren nu og reservere borde til aftenen, hvor der maks. 
kan komme 40 på Nordic den 10.11.2019. Karin lavede en god kvart and til hver sidste 
år.  

Møde med aktivitetslederne: Mødereferatet er tidligere udsendt, og der var punkter, som 
vi skulle tage os af ved første bestyrelsesmøde. Jonna Werner satte lovligheden i tvivl 
omkring vores opsparing. Vores svar er, at det er det og bestyrelsen har foretaget 
rettidig omhu jfr. vedtægterne for en fremtidig investering. Tine Zachariasens 
spanskundervisning var oppe at vende. Vores kommentar/forslag til Tine under mødet 
med aktivitetslederne blev stemt igennem i bestyrelsen, så hun må benytte 
markedspladsen, da hun reelt har vundet hævd over hendes måde at drive 
undervisningen på igennem mange år. Hun behøver således ikke oprettes som 
sponsor. 

Fotos af Jens og Preben på hjemmesiden. Vi sørger for nye fotos af Sven Bak samt 
nuværende bane. 

Det blev vedtaget, at ved næste generalforsamling vil der være hemmelig afstemning, 
med stemmesedler. 

 

Ændring af Vip medlemmers betegnelse til sponsorer: 

I den forløbne tid har bestyrelsen modtaget utilfredse kommentarer fra vores 
medlemmer omkring enkelte af vores Vip-medlemmer. Da klubben ikke skal være 
ansvarlig og stå til regnskab for denne utilfredshed, ændres navnet på vores Vip-
medlemmer til det de reelt er, nemlig sponsorer. Sponsorerne skal således have at vide 
at vi i DVK, ændrer betegnelsen fra Vip-medlem til sponsor.  Bestyrelsen vil på sigt i 
øvrigt overveje et øget årligt bidrag og service, samt mulighederne for at de enkelte 
sponsorer kan have et skilt sat op, hver gang vi spiller petanque under skoretavlerne, - 
selvfølgelig mod egen betaling af skiltene og ekstra sponsorat. Desuden vil klubben 
naturligvis gerne medvirke til at sponsorerne har mulighed for at promovere sig selv, 
mod en eller anden form for ekstra sponsorat. Det de betaler for i dag er således alene 
for den reklame der er på hjemmesiden. Formanden sender et brev til sponsorerne 
omkring ændringerne. 

 

Økonomi: 

Henning havde et print med af regnskabet til dato, hvor medlemstallet ikke svarer til det 
betalte kontingent. En af årsagerne kunne være Åbent Hus-arrangementet, hvor dem 



der meldte sig ind i 2018, fik 2019 medlemskabet med i købet. Kassebeholdningen blev 
gennemgået.   

Idet der er i spidsbelastninger på petanquebanerne, kan man mangle stole og borde, og 
derfor blev det besluttet et køb af 20 stole og 3 borde, som kan stå i biblioteket. I praksis 
skal de så ud først hver onsdag. 

 

Gitte Lund Thomsen, byrådsmedlem: 

Hun er nu byrådsmedlem i Torrevieja, repræsenterende de internationale i byen og ser 
hende som en medspiller overfor DVK. Vi vil gerne have et møde med hende omkring 
de to hængepartier vi har. Dels om der er mulighed for at vi i DVK, kan opnå at få lokaler 
til disposition eventuelt dagligt og på hvilke tidspunkter, og/eller vi kan få adgang til 
petanquebaner i stedet for de nuværende, med nogle bedre faciliteter end at sætte telte 
op hver gang. Hvis det lykkes, kunne der være mulighed for flere aktiviteter under DVK, 
herunder benyttelse af lokalerne til møder m.v. Derudover, om hun vil være os 
behjælpelig med at få strøm installeret på toilettet, uden at DVK måske kunne få 
uforudsete og unødige problemer med kommunen. Vi kontakter hende, med henblik på 
et møde sammen med de ansvarlige indenfor de to områder.  

 

Nyhedsbreve, månedsbreve: 

Bestyrelsen har i den seneste tid sendt flere lange nyhedsbreve, der har et sådant 
indhold, at månedsbrevet er blevet lidt overflødigt. Flemming har intet imod at skrive 
månedsbrevene, men når alt er sendt ud i forvejen, er der reelt ikke meget at skrive om i 
månedsbrevet og værdien af månedsbrevene er således begrænsede. Flere 
medlemmer har givet udtryk for, at der nu kommer alt for mange nyhedsbreve ud, og 
spørgsmålet er, om en klub af vores størrelse, skal sende så mange informationer ud til 
en medlemsskare på størrelse som DVK. Det blev besluttet at nyhedsbrevene 
fremadrettet kun indeholder en kort besked, som er vigtig at få frem med det samme, 
resten kommer i månedsbrevene.  Månedsbrevene starter således op igen til oktober, 
og det opfordres alle til at komme med indlæg og billeder, herunder medlemmerne og 
sponsorerne. 

 

Grisefesten: 

Den 11.9 er der grisefest. Det er aftalt og nu kontrolleret at der faktisk er 4 telte. Ingelise 
er tovholder sammen med Ebbe omkring festen, med hensyn til relevante indkøb og 
kontakten til ”Den lille Svensker”, der har lovet at levere, ud over rigeligt af mad, også 
service, bestik m.v. Vi køber nogle lys og lanterner, da det kan gå hen og blive mørkt. 
Det er aftalt, at vi mødes 14.30 og sætter teltene op inden borde og stole, og der må 
denne dag ikke spilles på banerne 1-5, hvilket Rosa, der klikker, er informeret om.  Efter 



pausen opfordres dem der ikke spiller, til enten at hjælpe, eller træde til side, så vi kan få 
dækket bordene. Af praktiske årsager laves der spisebilletter, som man får udleveret når 
man bliver krydset af. Dette også for at undgå at der er nogen der får mad to gange, før 
alle har fået 1. gang. Desuden laver Ebbe/Ingelise en turnusordning i baren, så vi alle 
hjælper til der. Dog skal vi alle i bestyrelsen have mulighed for at sidde samtidigt i en 
periode på 15 min, når alle har fået deres mad og den gratis drink. Ebbe kom med 
forslag om, at den første drink man får, som er gratis, sker på den måde, at man får 
udleveret glasset ved første påfyldning, herefter betaler man.  Alternativet er at lave en 
drikkebillet i stedet. Sergio bliver orienteret om eventen den 4.9, og på det foreliggende 
er han orienteret om, at vi tidligst slutter kl. 22, for at han kan komme og rydde op.  Alle 
spørgsmål omkring grisefesten sendes til Ingelise/Ebbe, og det blev besluttet, at vi på 
hjemmesiden fremover altid gemmer en drejebog over arrangementer, -så vi ikke hver 
gang skal opfinde den dybe tallerken. 

 

Sæsonlukning: 

Der kom en forespørgsel om at lukke før 1.7, under hensyn til de udgifter klubben har i 
forhold til de få der kommer og spiller til medio juni. Det blev nedstemt, idet vi allerede nu 
har ”lukket” i 2 mdr. 

 

Åbning af den Norske Ambassade i Alicante 

Vi har tidligere tilkendegivet at en fra bestyrelsen gerne ville komme den 17. september 
kl. 19.00. Vi venter på yderligere informationer. 

 

Næste møde er aftalt til den 25.9-2019 kl. 12.30 hos Ingelise 

 

5. september 2019, Flemming Dalgas 

 

 



 
                    Beslutningsreferat nr. 7 den 25. september 2019,                                       

Til stede: Ebbe, Anette, Henning, Ingelise, Flemming  
 
Fravær: Jørn og Peder 

 

Dagsorden: 

Dagsordenen på 11 punkter var udsendt til alle i bestyrelsen inden mødet. 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6: 

Godkendt 

 

Opfølgningspunkter fra sidste møde: 

 

 Petanquebanerne og kontakt til svenskerne: Vi har fået telefonnummeret mv. på formanden 
Gunnar. Vi skal videre i dialogen omkring el, rengøring, bane pleje og glasskabet ved vejen. 
Ingelise og Anette fortsætter med den positive dialog. 

 

 Status på Priorat: Turen er definitivt annulleret pga. manglende tilslutning. Flere har haft stor 
succes med at melde sig til Euro Tours, fordi det er nemt og enkelt. Turene er på engelsk. 
Bestyrelsen undersøger i øvrigt muligheden for yderligere endagsture. Se på hjemmesiden. 

 

 Stole og borde: Der er tilbud på borde i Carrefour. Flemming køber 3 borde. Ingelise og Ebbe 
køber 20 stole og 1 parasol. 

 

 Møde med Torrevieja Kommune, DVK har nogle punkter som man vil drøfte med de rette 
personer i kommunen. Dels set på den korte bane, men også på lang sigt. Planen er, at vi går i 
gang med begge dele. Gitte Thomsen, der nu er i byrådet i Torrevieja vil gerne hjælpe os i den 
udstrækning hun kan. På den korte bane, er det først og fremmest el, så vi ikke skal benytte 
generator mere, og vi kan få udluftning i biblioteket, - når vi er der. Da medlemstallet er over 500, 
vil hun ligeledes undersøge mulighederne/lokaler mv. i Kommunen, som i dag ikke bliver 
benyttet, og som vi måske kan få glæde af til en eller flere aktiviteter. 

 Ændring af Vip-medlemmernes betegnelse til sponsorer: Der er sendt brev ud til alle Vip-
medlemmer, og der har ingen reaktion været, hvilket vi betragter som en accept. 

 

 Gyldenløve: Koncerten med Gyldenløve har vi aflyst, da vi har erfaret at de ikke mindre end 3 
gange har givet koncerter i området. Desuden oplyste den restaurant vi havde entreret med, at 
kom der nogen og ville spise før og under koncerten, ville de ikke opkræve entre. 



 

 Opdatering af økonomi: Intet nyt. Medlemstilgangen er stagnerende, hvilket måske skyldes 
tidspunktet på året. Det blev besluttet, at nye medlemmer fra 1. oktober 2019, når de betalte 25€ 
også gjaldt for 2020. Henning arbejder fortsat med regnskabet, specielt kontingentdelen, der er 
påvirket af Åbent hus-arrangementet i 2018, hvor mange nye medlemmer blev meldt ind -også 
med virkning for 2019. 

 

Grisefesten: Der var tilmeldt 79 medlemmer til festen, næsten en femtedel af alle medlemmer i DVK. 
Rigtig pæn tilslutning. Ingelise, Anette, Ebbe og Flemming gjorde deres til i regn og rusk at arrangementet 
forløb ganske tilfredsstillende. Der er kun hørt ros, og Den lille Svensker havde også gjort sit til, at det 
kulinariske også var rigtig fint. Stor succes, som man kan gøre igen. God stemning og der blev alligevel 
drukket pænt. Der laves drejebog og regnskab over arrangementet af Ebbe og Ingelise. 

 

Efterårsfesten den 26. oktober 2019: Gøren Erix kommer og spiller. Der har været problemer med at få et 
tilbud på arrangementet i Nautilus. Ingelise er tovholder. Det blev vedtaget, at man betaler ved 
indgangen, men bindende tilmelding via hjemmesiden.  

 

Mortens Aften: Den 10.11.2019 er der bestilt bord ved Nordic. Tilmelding på hjemmesiden, nærmere 
følger. 

 

Fællesspisning i oktober og november: Ebbe er tovholder for arrangementerne, første gang på La 
Laguna den 9. oktober kl. 19.30. Efterfølgende er datoen ændret til den 10.10. pga. helligdag og dermed 
dyrere priser. 

 

”Kørepenge”: Bestyrelsen yder et stort gratis arbejde i hverdagen, men vi er enige om, at det ikke også 
skal koste de enkelte bestyrelsesmedlemmer penge at side i bestyrelsen. Henning undersøger 
mulighederne for dette, så der ikke bliver problemer med skat m.v. Ordningen træder tidligst i kraft den 1. 
januar 2020. 

 

Punkterne Sponsorkontingent og dokumenthåndtering venter vi med, indtil Peder og Jørn er med til 
mødet. 

 

Eventuelt: Facebook blev drøftet på kryds og tværs. Bestyrelsen havde åbnet en ny mulighed på FB, 
som var tiltænkt vores medlemmer så de kunne slå ting op, som f.eks. gode oplevelser, koncerter, IT-
lettelser, ja mulighederne var uendelige. Det blev oplyst under mødet, at der er faste retningslinjer for 
administratorer i FB. Der blev brugt meget tid på emnet, herunder er der efterfølgende afholdt 
ekstraordinært møde alene omkring FB. Det er besluttet at bestyrelsen ikke er ansvarlig for meninger, 
holdninger og kommentarer i FB. Al henvendelse til bestyrelsen skal som hidtil ske på de sædvanlige 
kanaler på DVK’s hjemmeside og ikke i FB, -også fordi ikke alle er på FB. Der udsendes særskilt 
Nyhedsbrev om bestyrelsens beslutning, ligesom, hvis det er muligt at etablere en form for 
”brugsanvisning” når man går på FB, så man ikke er i tvivl. Carsten H, Ebbe og Ingelise har roller i 
ledelsesgruppen på FB, og så må fremtiden vise, om det er et medie vi vil holde liv i. Der har på det 



foreliggende været nogle aktiviteter på FB, som ovennævnte ledelsesgruppe efter deres mening har 
været nødsaget til at reagere på. Bestyrelsen har imidlertid besluttet at tilbagerulle disse tiltag, som måske 
kan have karakter af censur og ikke som det er sket nu, med naturlig rettidig omhu af gruppen under 
hensyn til DVK.  Da gruppen er nye på området, ved vi ikke om det kan ske, men hvis vi kan, gør vi det, 
ellers ikke. For god ordens skyld, er der noget man er i tvivl om på FB, så skriv til de pågældende i 
ledelsesgruppen, primært Ingelise og Ebbe. Se hjemmesiden. Brug ikke FB som nævnt ovenfor. 

 

 

Næste møde: 

30. oktober 2019 kl. 12.30 

 

29. september 2019, Flemming Dalgas 

 



 
                    Beslutningsreferat nr.  8, den 28. oktober 2019,                                       

Til stede: Ebbe, Anette, Henning, Jørn, Flemming og 
Peder. 
Fraværende: Ingelise 

 
 

Der var inden mødet udsendt dagsorden til bestyrelsen 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat nr. 7. 

Godkendt 

 

2) Opfølgning fra sidste møde: 

FB,-  Der forfattes et nyhedsbrev som lovet i månedsbrevet. Her vil det igen 
blive pointeret, at ingen i bestyrelsen kommunikerer på FB. FB fortsætter 
indtil videre med ønsket om at det vil blive brugt i de intentioner der var me-
ningen, nemlig at de enkelte medlemmer kommer med deres mening om 
gode oplevelser, gode ideer, specielle ønsker mv, som vi alle kan have for-
nøjelse af, og altså ikke en dialog med bestyrelsen. Her bruger man hjem-
mesiden som altid, eller skriver en mail til bestyrelsen. Der er 2 medlemmer 
der er administratorer. 
 
”kørepenge” – I sidste beslutningsreferat skrev vi ”kørepenge” til bestyrelsen.  
Ved forespørgsel hos en skatteadministrator har vi fundet et sådant forslag 
umuligt og omkostningskrævende at administrere.  
Med vores store medlemstal, samt vores aktivitetsniveau har alle bestyrel-
sesmedlemmer i dag udgifter, som de ikke får dækning for, herunder kørsel 
for indgåelse af aftaler.  
I takt med at der bliver stillet større og større krav til de enkelte bestyrelses-
medlemmer, finder vi ikke det er rimeligt at bestyrelsen skal betale for at 
sidde i bestyrelsen. 
Rimelige omkostninger er således godkendt i bestyrelsesarbejdet, der jo er 
ulønnet arbejde, hvor hvert enkelt medlem i dette ”efterår” i snit bruger mere 
end 10 timer ugentligt. 



3) Opdatering af økonomi 
 
Regnskabet opdateres ugentligt, så vi alle i det nye system kan følge det.  
Peder og Henning sætter sig sammen for at udnytte systemet endnu bedre. 
Der kun er 116 medlemmer der er på PBS ordning for kontingentbetaling.  
Det vil hjælpe os meget, hvis man tilmelder sig inden 1. januar 2020.  
 

4) Arbejdsopgaver 
 
Der er kommet mange arbejdsopgaver i hverdagen, og disse er fordelt på 
de enkelte bestyrelsesmedlemmer som primære og sekundære, så ikke alle 
har de samme ansvarsområder. Det har de jo heller ikke på et fodboldhold.  
Peder tilretter de skemaer der er lavet, og lægger dem på bestyrelsens 
hjemmeside.  
Webmaster kunne godt tænke sig at der var flere der havde interesse i at 
supplere ham i det arbejde han har. I første omgang slår vi det op i måneds-
brevet. Ellers kunne en ekstern hjælper være relevant. 
 

5) Mortensaftener. 
 
Der er nu etableret 2 mortensaftner, idet den første blev overtegnet på re-
kordtid. Kravet er imidlertid, at der som minimum kommer 25 hver aften. Idet 
den første blev fyldt op med 38 og der på mødedagen var 21 den anden af-
ten, ser det ud til at vi nærmer os til at kunne gennemføre to mortensaftner 
iår, hvilket er en succes for klubben. 
 

6) Fællesspisning 
 
Da der er ikke mindre end to mortensaftner, er der ikke af bestyrelsen arran-
geret fællesspisning i november. Alle har imidlertid mulighed for at tilmelde 
sig fællesspisning arrangeret af Finn og Alex hver onsdag. Man skal dog hu-
ske at tilmelde sig inden spillet starter, da der skal bestilles borde. 
 

7) Sponsorkontingent 
 
Punktet blev taget af dagsordenen, og flyttes til næste møde. 
 



8) Drejebog udfærdiget omkring grisefest. 
 
Ingelise havde lavet en drejebog omkring arbejdet, forhandlinger, indkøb mv. 
omkring grisefesten. Denne blev godkendt.  
Som det tidligere er besluttet bliver der fremadrettet lavet en drejebog om de 
forskellige tiltag, som så de fremtidige bestyrelser kan nyde glæde af/justere 
lidt i.  
 

9) Julefrokost 

Lokaler er bestilt, er opslået på klubbens hjemmesiden og deadline 
16.11.2019.  

Nyt tiltag, som vi håber klubbens medlemmer vil tage godt imod, om en 
ægte dansk julefrokost. Vi har noteret os for 25 pladser, og der er stadig le-
dige pladser. 

 

10) Nytårskoncert 

 

Går planmæssigt. Vi har bestilt 50 billetter. Er ligeledes på hjemmesiden.  

 

11) Eventuelt 

 

Ebbe ønskede input til den fælles kalender i klubben på hjemmesiden til det 
kommende år. 

 

Generalforsamlingen blev foreløbig fastsat til den 21.3 kl. 15-18, spisning kl. 
19. Der undersøges muligheder, priser m.v. for ca. 135 personer. Tilmelding 
til spisning. 

 

Idet Jørn har planer om at være mere og mere i Danmark og Kurt P. har 
solgt sit hus har HG Jørgensen sagt ja til at hjælpe med pølserne om onsda-
gen.  

Det er også HG der tager flasker med hjem til genbrug. 



 

De seneste måneder har bestyrelsen givet en kold drink til de hjælpere der 
kom og hjalp med at sætte telte op, ligesom bibliotekaren har fået en vand 
når hun kom til den varme container. Denne ordning kan på det foreliggende 
ikke godkendes fremadrettet, men det står ethvert bestyrelsesmedlem frit at 
betale for de enkelte hjælperes drinks.  

 

Der har været holdt møde med Euro Tour Guides, som også er sponsor for 
DVK. Begge parter var interesseret i den fremtidige strategi, herunder om 
begge parter havde nogle ønsker f.eks. dansk tale på udflugter. Firmaet er 
MEGET positive for den danske klub, men det ligger fast at der ingen ture er 
på dansk. Idet bestyrelsen har erfaring med, at der er meget lille tilslutning til 
de arrangementer der er lavet, herunder er flere blevet annulleret, blev resul-
tatet, at bestyrelsen bakker op om ETG,s hjemmeside, der er nem og over-
skuelig med et utal af tilbud til fornuftige priser. De to engelsktalende ejere er 
altid imødekommende og flinke. 

 

Der har været nogle rygter blandt medlemmerne, som er svære at håndtere, 
og bestyrelsen kan ikke gøre andet end at undersøge, hvem der spreder 
disse rygter. Det er en lidt træls opgave, som vi bruger umådelig megen tid 
på, idet ofte er disse rygter komplet usande eller fejlfortolkede oplysninger, 
som især nye medlemmer er uforstående overfor. Som altid er det bestyrel-
sens pligt at holde kortene tæt i bestyrelsesarbejdet og er det enkelte med-
lem i tvivl om rigtigheden, så kontakt et bestyrelsesmedlem på hjemmesiden 
og ikke på Facebook, -se ovenfor.  

 

Vi har en bestyrelsesbeslutning om, at bliver der ikke svaret på en mail m.v. 
imellem hinanden indenfor 2 dage, så er det accepteret. Denne regel juste-
res, så kommer der et direkte spørgsmål ”hvad synes du/i” imellem bestyrel-
sesmedlemmerne, så forventer man at få et svar, og ikke et ”stiltiende ac-
cept”. Dette blev godkendt.  

 

DVK har holdt møde med Torrevieja Kommune, omkring klubbens status, 
idet vi intet har hørt omkring de indberetninger der er sket. Det er ofte sket at 



medarbejdere er flyttet, telefonnummeret er overtaget af andre, og et lokal-
valg flytter mange personer. I forlængelse af dette spørgsmål, hvordan det 
går med klubbens ansøgning om el, samt klubbens muligheder for lokaler 
eventuelt andet domicil. Det nye byrådsmedlem for internationale forhold i 
Torrevieja Kommune ”tog handsken op”, og vi venter således på resultatet af 
disse undersøgelser. 

Byrådsmedlemmet vil gerne hjælpe individuelt de enkelte medlemmer, hvis 
det er muligt med kommunale opgaver. 

 

DVK undersøger mulighederne for MobilePay til klubbens spanske bank, 
Sabadell. 

 

Ud over ovennævnte tiltag med Torrevieja Kommune, undersøger klubben 
selv i øjeblikket to muligheder for leje, herunder til mulige andre aktiviteter.  

 

 

 

Næste og sidste møde i år: 

25.11-2019 kl. 10.00 

 

                           31. oktober 2019 

Flemming Dalgas 

 
 



 
Bestyrelsesmøde nr. 9, den 25. november 2019.                                      
Til stede: Ebbe, Anette, Henning, Jørn, Flemming, 
Peder og Ingelise. 
 

 
 

 

 

 

Inden mødet var der af formanden udsendt en dagsorden på 11 punkter. 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 8 

Referatet godkendt  

 

Herefter fortsatte i første omgang mødet udenfor dagsordenen, idet Anette ønskede 
ordet: 
Anette, vores formand meddelte med vemod, at hun blev nødt til at trække sig fra 
formandsstolen med omgående virkning. Hun omdelte til hvert enkelt 
bestyrelsesmedlem en kopi af sin opsigelse, hvori begrundelsen var skrevet. Hun 
fortalte, hvordan hun havde haft det den seneste tid i klubben, med alle de brokkerier 
om alt muligt, uagtet hvor lang tid hun og vi andre brugte på klubben. Det var 
efterhånden gået hende så meget på, at det gik ud over hendes hverdag og helbred. 
Hun meddelte samtidigt, at hun var meget glad for at arbejde i bestyrelsen med de 
personer vi nu var i den, og vi fungerede godt sammen i teamet. 
 
Den øvrige bestyrelse havde stor forståelse for hendes beslutning, og alle var enige om, 
at arbejdet i DVK under ingen omstændigheder må gå ud over helbredet. Desuden gav 
vi enstemmig udtryk for vores glæde for Anette som formand og for det hun havde 
udrettet.  
 
Herefter valgte Anette at forlade mødelokalet.  
 
Kortvarigt gav flere bestyrelsesmedlemmer udtryk for den samme holdning som Anette, 
og om det var det værd at sidde i bestyrelsen, herunder om vi skulle lave en kollektiv 
fratrædelse. 



Flemming foreslog at vi holdt en 5 minutters pause, hvorefter de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer skulle komme med deres mening i forlængelse af Anettes 
afgang og den måde hun var blevet behandlet på. Pausen skulle så anvendes til den 
enkeltes vurdering af situationen og at bestyrelsen derfor ikke handlede overilet. Hvert 
enkelt bestyrelsesmedlem skulle herefter komme med deres vurdering og beslutning. 
 
Konklusionen på de enkeltes indlæg blev, at vi fortsætter indtil generalforsamlingen. 
Herefter står det den enkelte frit om man vil fortsætte. Flemming forfatter et Nyhedsbrev 
omkring Anettes afgang. Peder laver et ”formanden har ordet” hvor han kopierer 
Anettes skriftlige opsigelse og begge dele sendes hurtigst ud til medlemmerne, så de 
har det inden petanque om onsdagen. Jørn kontaktede H.G. Jørgensen omkring 
Anettes fratrædelse om han var klar til at træde ind i bestyrelsen, - og det var han. 1. 
suppleanten havde tidligere tilkendegivet at han ikke ønskede at indtræde. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følger: 
 
Formand: Ingelise Langenberg (ny post) 
Næstformand: Ebbe F. Hansen(ny post) 
Kasserer: Henning Simonsen 
Sekretær: Flemming Dalgas 
Webmaster: Peder Andersen 
Bestyrelsesmedlem 1: H. G. Jørgensen(ny) 
Bestyrelsesmedlem 2: Jørn Jørgensen 
 
Herefter afsluttedes behandlingen omkring Anettes fratrædelse, selv om det påvirkede 
os alle meget ikke kun for resten af mødet, men lang tid fremover. 
 
Samtlige punkter på dagsordenen til i dag blev skubbet frem til næste møde den 4. 
februar 2020 kl. 15 hos Flemming, dog blev enkelte akutte ting der ikke kunne vente ført 
frem: 
 

a) Æbleskiverne den 18.12, står Ebbe alene for, da vi alle er i Danmark i julen. Vi 
opfordrer de kommende onsdage, om der er nogen der kan hjælpe ham. Det er 
også sidste dag på banerne inden nytår. 

 
b) Finn Bruun ville alligevel ikke stå for fællesspisning om onsdagen. Peder 

udfærdiger nyhedsbrev omkring dette. 
 

c) Nytårsbilletter havde Peder sørget for. Disse blev overdraget til Henning, der 
sørger for refundering af eventuelle usolgte billetter. 

 



d) Julefrokosten i La Marina er aflyst, da værten har mange personlige problemer.  
Men der er stadig mulighed for en almindelig søndagsbuffet til 19,75€.  Peder 
sørger for det nødvendige. 

 
e) Ingelise spurgte om der skal ske en vedtægtsændring i vores vedtægter, hvis 

man skal etablere rollen som Webmaster. Tages op på næste møde. 
 

f) Flemming sender afslag til Søren Brøns om tilskud til nye dartskiver. De enkelte 
afdelinger som er igangsat, må lave deres egne budgetter. 

 

 

 

28. november 2019, Flemming Dalgas 

 



  

  
      
        

  
  
   
  

Beslutningsreferat nr.10 d.6.februar 2020  
  
Tilstede  
  
Formand: Ingelise Langenberg  
Næstformand:Ebbe Foged Hansen  
Sekretær:Anne-Marie Olsen  
Kasserer:Henning Simonsen  
Bestyrelsesmedlem:H.G.Jørgensen  
  
PUNKT 1: Bestyrelsesreferat nr.9 blev godkendt  
  
PUNKT 2: Udfordringer:  
Der har været store udfordringer i bestyrelse da først Formand Annette Dehlendorf valgte at gå og 
ikke så lang tid efter valgte sekretær Flemming Dalgas også at forlade bestyrelsen,  
  
PUNKT 3:Arbejdsopgaver: 
 Der arbejdes videre med links for arbejdsopgaver i bestyrelsen,salg af pølser+brød går forrygende 
.Der var stor enighed om at drejebøger er en god ting og vil lette arbejdet fremover.  
  
PUNKT 4:Generalforsamling:   
Med hensyn til Generalforsamlingen,blev arbejdsopgaver fordelt,vi har gået vedtægterne igennem. 
Middag på generealforsamling kommer til at koste 5€ pr.pers. Tilmelding hertil åbner d.3.marts på 
DVK`s hjemmeside. 
  
MENU:  Salat  
              Spareribs  
              Dessert og kaffe   
  
PUNKT 5:Økonomi:  
Regnskab blev gennemgået af kassereren, mobil pay er alt for dyrt for vores forening.  
  
PUNKT 6: Næste møde 9.marts kl.10.30  
  
På Bestyrelsens vegne   
Anne-Marie Olsen  
  
  



 



  

  
      
        

  
  
   
  

Beslutningsreferat nr.11 d.8. marts  2020  
  
Tilstede  
  
Næstformand:Ebbe Foged Hansen  
Webmaster Peder Andersen 
Sekretær:Anne-Marie Olsen  
Kasserer:Henning Simonsen  
Bestyrelsesmedlem:H.G.Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem Jørn Jørgensen 
  
PUNKT 1: Bestyrelsesreferat nr.10 blev godkendt  
  
PUNKT 2: Formand:  
Det er med stor beklagelse at Ingelise har valgt at forlade vores bestyrelse af personlige årsager.  
  
PUNKT 3 A :  Kaffe/kagedag 
                       Der blev taget godt imod en lækker æblekage fra Siestabageren. 
 
PUNKT  3 B :  Evaluering af petanque turnering: 
                        Et supergodt arrangement med nogle glade deltagere. 
                        Der udarbejdes en drejebog. 
 
PUNKT 3 C og D : Tennisklub har ansøgt om støtte til morgenkaffe til deres turnering. 
                               Damewhistklub har ansøgt om støtte til en lille present til årets sensationelle 
                              Whistturnering mod herrerne. 
                              Begge klubber bliver tilgodeset. 
 
PUNKT 4:         Generalforsamling:   
 
                         Vi har kigget på hvem, hvad, hvordan forløbet skal være med stemmesedler,  
                         Ordstyrer, kandidater og ikke mindst forslag. 
                         Opstilles mest hensigtsmæssigt.  
  
PUNKT 6: Næste møde 16.marts kl.11.00  
  
På Bestyrelsens vegne   
Anne-Marie Olsen  
  
  



 


