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Danske Venners klub Torrevieja 
 

 
 
Beslutningsreferat fra afholdt bestyrelsesmøde i DVK afholdt 18. marts 2023 
 

Tilstede var: Ebbe Foged Hansen, H. G. Jørgensen, Elisabeth Grove, Palle Skov og Torny Hansen 
 
Dagsorden. 
 
1. Godkendelse af konstitueringsmøde 
2. Indkøb af materiel – 5. stk. computere 
3. Godkendelse af aftale med pladsmand Nils Andersen 
4. Eventuel aftale med Webmaster Peder Andersen om websiden 
5. Oplæg til møde med aktivitetsledere 
6. Overdragelse pr. 1. april 2023 af regnskab og foreningsadministration 
7. Materiel oversigt udfærdiges 
8. Oprettelse af CASA HYGGE aktivitetsudvalg for arrangementer 
9. Mød DVK på Zoco marked Den danske Pølsevogn fra kl. 10.00 til 13.30 
10. DVK og Bellami koncert 7. oktober 2023 
11. Eventuelt 
12. Næste møde 
 
 
 
1. Referat fra konstitueringsmødet blev godkendt og underskrevne af alle 
 
2. Der er købt computere til alle i bestyrelsen, dette skal sikre at oplysninger om vore medlemmer 
ikke bliver hacket på private computere, idet vi kun vil have foreningens oplysninger på den. Der 
udfærdiges udlåns bevis på computerne.  
 
3. Der er indgået aftale med Nils Andersen om at være pladsmand på petanque dage, aftalen er 
gennemgået på mødet og accepteret af bestyrelsen, hvorefter formanden underskrev 
 
4. Bestyrelsen ønsker at få en aftale med Peder Andersen om at fortsætte som Webmaster. Vi 
afventer oplæg til aftale og for hurtigt at komme videre er det aftalt at aftalen sendes til hele 
bestyrelsen til gennemlæsning, for herefter at give kommentarer eller acceptere pr. mail, og ud fra 
dette må formanden underskrive aftalen. 
 
5. Her talte formanden om hvor vigtigt samarbejdet med aktivitetslederne og bestyrelsen er, vi 
skal sammen bygge et hus, men øvrige kommentarer kommer under referatet fra det møde der 
blev afholdt lige efter nærværende møde.  
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6. Overdragelse af regnskab og foreningsadministration vil ske pr. 1.4.2023 dog gives der adgang 
til foreningens administration den 20.3.2023 hvor Peder Andersen vil give koder og oplæring i 
systemet. Når regnskab for 1. kvartal foreligger med revisorgodkendelse er endelig overdragelse 
sket.  
7. Diverse materiel gennemgås og oversigt udfærdiges, herunder opdatering af hjertestarter som 
forefindes i containeren på petanque bane. Der ryddes endvidere op i containeren onsdag den 
29.3.2023 klokken 12.00, her vil man gennemgå materiale.  
 
8. CASA HYGGE vil blive kommenteret under mødet med aktivitetsledere  
 
9. For at få flere medlemmer til DVK, for at gøre os mere synlig, er det besluttet at sætte bord op 
på Zoco marked ved pølsevognen hos Heidi. Her kan man få lidt hjælp til hvad der sker og ellers en 
hyggesnak, og så håber vi folk vil melde sig ind.  
 
10. Der arbejdes stadig på koncerten med Bellami, der kommer nye tilbud senest fra Hotel Donna 
Monse i Torrevieja, hvor hotellet vil indlogere dem der spiller gratis.  
Her er der plads til ca 500 mennesker.  
Ebbe deltager i billetsalg, penge vil bliver indsat på en konto i Santander Bank, oprettet for ikke at 
have de mange penge liggende hjemme. 
 
11. Her blev talt lidt om Dartklubben og dens midler. På hjemmesiden under hver enkelt aktivitet 
skulle regler fremgå, så der ikke bliver diskussion om hvad der spilles. Spisning efter petanque 
skulle gerne i gang igen.  
 
12. Næste møde vil finde sted medio april.  
 
 
Torny Hansen 
Sekretær 


