
  

  
      
        

  
  
   
  

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  
  
  



 



 

 

 
Beslutningsreferat nr. 12 den 15. marts 2020, kl. 
11.00 hos Ebbe 
Til stede: Ebbe, H.G. og Peder. 
Fuldmagt til alle beslutninger fra Anne-Marie & 
Henning. 

 
 

Dagsorden: 

 

Møde start kl. 11,00 på adressen C/ Infanta Cristina 18, Benijofar. 
 
Dagsorden til mødet 
 
Info til vore medlemmer: 
- Generalforsamling, hvornår kan vi afholde. Vi udsætter til efteråret. 
- Nyhedsbreve. Udsendes efter behov. 
- Månedsbreve. Udsendes som vanligt. 
- Aflysninger (Sergio). Ebbe afbestiller Sergio indtil videre. 
- Hvordan hjælpe vore medlemmer. Klubben har ingen tiltag og forpligtigelser. 
- Aftale med Falck om hjertestarter. Vi tegner abonnement på vedligeholdelse, Peder tager den 
med hjem til FALCK og sørger for den kommet tilbage hurtigst muligt. 
- Leverandør af logotøj. Peder Kontakter Jørn for at på kontaktoplysninger på vor leverandør. 
 
På gensyn 
 


