
Bestyrelsesmøde onsdag den 13. jan. 2010 kl. 14.00 i klublokalet 
 
 1.  Godkendelse af referat fra den 25.11.09 
 2.  Generalforsamling 10.februar 2010 
 3.  Årsregnskab 2009 
 4.  Budget 2010 + kontingent 2011 
 5.  Nye i bestyrelsen 
 6.  Ny Webmaster 
 7.  Kode til hjemmeside (synspunkter) 
 8.  Vinaften den 24. feb. i El Paraíso 
 9.  Forårsfesten 2010 
10. Postadrs. 
11. Eventuelt 
 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 13. jan. 2010 kl. 14 v. Lise Søndergaard 
Til stede var Erik, Arne, Peter Søren og Lise   
 
 
Ad punkt 1.  Referater fra bestyrelsesmøde den 25.11.09 blev godkendt 
 
Ad punkt 2. Carlos fra El Paraíso er ved at genforhandle sin lejekontrakt, så vi afventer 

besked fra Carlos. Vi planlægger Generalforsamling 2010, som aftalt. 
       Erik vil tage en snak med Bjarne Rundberg om at være dirigent. 
  

Adgangsbillet er medlemskort eller kvittering for betalt medlemskab for 2010 
Der udleveres en ”post-it” med datostempel (Peter har stempel), til indløsning 
af kaffe, the, øl, vand, eller et glas vin.      
Ved afstemning rækkes medlemskort eller kvittering, for betalt medlemskab for 
2010, i vejret. 
 
Den nye bestyrelse bør åbne diskussion omkring vedtægterne – bl.a. om 
betalingsfrist for indbetaling af kontingent. 
 
Vi mødes en time før  

 
Ad punkt 3. Årsregnskab 2009 blev underskrevet af bestyrelsen 
 
Ad punkt 4.  Enighed om Sørens budget for 2010 m. kontingentforhøjelse til 15 € for 2011 

Søren svarer mail fra Karen Marie Malmberg ang. deltagelse i 
klubarrangementer, når kun manden er medlem 

 
 Ad punkt 5. Nye i bestyrelsen: Erik, Peter og Arne er på valg og ønsker ikke genvalg. 
   Finn Steffensen og Knud Erik Søndergaard, har begge sagt ja     
         Erik ringer til Alex Kristiansen (nuværende suppleant) og Ove Petersen 

Hvis Alex siger ja til bestyrelsespost, spørges Ove om suppleantpost og 
omvendt 

       
         Suppleanter: Lasse Juel modtager genvalg 
   Erik spørger evt. Ann Ibsen om at være suppleant (hvis der mangles) 
 
Ad punkt 6. Medlem af DVK, Allan Londorf, har tilbudt sig som webmaster (har en 

fritidsbeskæftigelse med at lave hjemmesider) 
 Erik og Søren og Simon tager et møde med ham mandag d.18. januar  
      
 
 
 



Ad punkt 7. adgangkode/login til hjemmesidens Synspunkter + Markedspladsen  
          For at undgå spam, aftales på mødet mandag d.18. januar  
 
Ad punkt 8. Vinsmagning den 24. feb. i El Paraíso kl.15 – 17 
   d.d. 30 tilmeldte 
   Arne arrangerer m. Carlos  
 
Ad punkt 9. Forårsfesten 2010 FREDAG d. 26. marts kl. 20 max 90 prs. 

Stor forrets buffet 
           Hovedret med grillet kød stegte kartofler og grøntsager 
           Dessertbuffet 
           inkl. 1/2 flaske vin, vand & kaffe 
           kl. 21 - Underholdning: Flamenco dans og spansk guitar 
          PRIS: 17 € pr. pers. 

Søren taler med webmaster om at lave tilmeldingen på hjemmesiden, så man 
kan tilmelde sig og betale 4 – 6 pers. sammen, hvis man vil sidde ved samme 
bord    

 
Ad punkt 10.  Peter bestiller Postboks på posthuset ved stranden i Torrevieja under navnet 

Danske Venners Klub, Club de Amigos Daneses, DVK eller lignende og 
påskrevet med Sørens navn. 

         Pris 65 € årligt + ca. 40 € pr. ekstra påskrevet person 
 

Taler igen om at checke vedtægterne i den nye bestyrelse og Erik anbefaler at 
tage Jørn Frending med på råd. 
Erik og Peter er gerne behjælpelig med praktiske gøremål efter udtrædelse, 
såsom at holde åbent i klublokalet om onsdagen, når vi andre ikke kan o.l. 
 

Ad punkt 11.  Eventuelt: 
Erik har talt Hans Jørgen Petersen, som står for Minigolf og Bowling – han er 
ikke medlem af DVK længere, så Erik siger til Simon at disse 2 aktiviteter skal 
slettes fra hjemmesiden. 
 
Erik foreslår at vi udnævner Simon til æresmedlem (alle er enige), ligesom 
Erik også køber en flaske Cognac til ham, som tak for hans arbejde. 
Erik køber en flaske snaps til Bjarne Rundberg for dirigenthvervet. 
 
Bestyrelsen + Simon ”inviteres” af klubben til at spise middag på restaurant 
Eriksson d. 29. januar kl. 20, med ledsagere. I alt 12 pers. Erik informerer 
Simon. 
 
Søren spørger om Lone må holde AA-møder i klublokalet en gang om ugen – 
Det siger alle ja til, ligesom Lise nævner det i februar månedsbrevet. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 3. feb. kl. 14.00 i El Paraíso,  

ved Lise Søndergaard 
 
Til stede var: Erik, Peter, Søren og Lise + Bjarne Rundberg den første ½ time 
       Arne var fraværende 
 
Referat fra d. 13. januar blev godkendt 
 
Dagsorden: 
 
1. brev fra Alex Lund Rasmussen 
 
2. Indkomne forslag fra Johnny Christensen/Poul Bundgård/Karin Jørgensen 
 
3. drøftelse af bestyrelsens forslag af d.2. februar om vedtægtsændringer 
 

4. eventuelt 
 
 

Ad punkt 1.  Erik får afklaret med Alex om det er et forslag eller ej – hvis ikke, må Alex 
               selv bede om ordet, for at åbne en debat.  
 
Ad punkt 2.  forslag nr.1: Det reviderede Regnskab skal offentliggøres sammen med 
              indkaldelsen til generalforsamlingen og efter samme regler. 
 

              § 19 
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds 
varsel ved opslag på tavlen ved Petanquebaner og på klubbens 
hjemmeside med angivelse af det reviderede regnskab og dagsorden, der 
indeholder følgende punkter:  
1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetæller 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af det reviderede og af revisorer påtegnede· regnskab 
5. Indkomne forslag jfr. § 4 

6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter jfr. § 3b 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Eventuelt 

 

Forslaget er i og for sig rimeligt nok, men mangler ”opslag i klublokalet”, bestyrelsen har et 
modforslag – se Ad punkt 3. 

 
forslag nr.2: Beretningen skal være Bestyrelsens beretning og ikke kun  

   formandens 
 
  Vi kan helt tilslutte os forslaget, så ordlyden bliver: 
   3. Bestyrelsens beretning ved formanden i stedet for 
   3. Formandens beretning 
 

 
   
     forslag nr.3:  Mulighed for skriftlig afstemning 

Ifølge Erik og Peter er det i den tidligere bestyrelse diskuteret 
flere gange – Erik finder, hvad han har af oversættelse af 
spanske afstemningsregler, fra Jørn Frending  

 
 



Ad punkt 3.  
Bestyrelsens forslag nr.1: Det reviderede regnskab skal offentliggøres senest 10 

dage før generalforsamlingen og efter samme regler 
 

           § 19. 
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds 
varsel ved opslag på tavle ved klubbens lokale og/eller ved 
Petanquebanerne og på klubbens hjemmeside med angivelse af 
dagsorden. Det reviderede regnskab skal offentliggøres senest 10 dage 
før generalforsamlingen.  
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: - - - 

 
§ 4 og § 3b giver ikke mening – de er fra vedtægter fra 2006 eller ældre 

 

Bestyrelsens forslag nr.2:  Da vi lige har fået ny postbox igen og det måske ikke er sidste 
            gang foreslår bestyrelsen ordlyden i 

  
§ 5. 

Foreningens officielle postadresse er: Foreningens officielle 
postadresse er: TorrePost, Apdo/Box no. 97, C/La Loma 37, 03182 
Torrevieja. og er i øvrigt bemyndiget til at udøve sine aktiviteter i hele 
Spanien. 

 
§ 5. 

Ændret til:  Foreningen er hjemmehørende i Torrevieja og er i øvrigt bemyndiget til 

at udøve sine aktiviteter i hele Spanien. 
 

forslag nr.3:  af praktiske årsager foreslår bestyrelsen ændring af  
vedtægternes § 13 og § 14, således at ajourføring af 
medlemsarkiver kommer under kassererens ansvarsområde 
ordlyden:  

§ 13. 
Bortset fra at være ansvarlig for al korrespondance, er det også 
sekretærens opgave at udføre foreningens administrative opgaver 
såsom udstedelse og berigtigelse af dokumenter samt at opbevare 
og holde foreningens arkiver ajour, herunder mødereferater og 
medlemsarkiver. Denne opgave medfører også at opfylde de 
lovmæssige krav til indskrivning af officielle dokumenter i 
myndighedernes registre, når dette kræves, som for eksempel når en 
ny bestyrelse udnævnes. 

 
§ 14. 

Kassereren sørger for opkrævning og opbevaring af 
medlemskontingent og øvrige pengemidler. Kassereren foretager 
ligeledes udbetalinger. 

 

Ændres til:                   § 13. 
Bortset fra at være ansvarlig for al korrespondance, er det også 
sekretærens opgave at udføre foreningens administrative opgaver 
såsom udstedelse og berigtigelse af dokumenter samt at opbevare 
og holde foreningens arkiver ajour, herunder mødereferater. Denne 
opgave medfører også at opfylde de lovmæssige krav til indskrivning 
af officielle dokumenter i myndighedernes registre, når dette kræves, 
som for eksempel når en ny bestyrelse udnævnes. 

 
§ 14. 

Kassereren sørger for opkrævning og opbevaring af 
medlemskontingent og øvrige pengemidler. Kassereren foretager 
ligeledes udbetalinger samt sørger for ajourføring af medlemsarkivet 



Ad punkt 4.    Lise laver ”spiseseddel” til Dirigenten 
 
   Peter medbringer ”post-it” og stempel 

Per Sørensen har sagt ja til genvalg, som revisor – Peter taler 
med Finn Holbæk om han også vil være revisor og Erik 
spørger Alex Rasmussen om han vil være revisor suppleant, 
da 10-dages reglen for fremlæggelse af regnskab, kan volde 
problemer. 

 
   Søren og Lise sidder ved indgangen til generalforsamlingen 
 

Bestyrelsens kommunikation til web-master, Allan Londorf, 
går gennem kasserer (Søren), med undtagelse af 
månedsbrevet, da Søren i forvejen har delvis adgang til web-
siden 
 
Simons Æresmedlemsbevis blev underskrevet. 
Søren og Peter ser efter 2 rammer – 1 til Simon og 1 til Kopi, 
som skal hænges op i klublokalet, ligesom det underskrevne 
bevis skal scannes ind og lægges på hjemmesiden. 
Arne mangler at skrive under 

 
 
 
 

 



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.17. februar 2010 – kl. 14 i El Paraíso 
Ved Lise Søndergaard 
 
Til stede var Kirsten, Knud Erik, Søren, Lise samt Erik som bisidder - Finn er p.t. i DK  
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra best.møde d.3. februar 2010 (Søren og Lise) 
2. Forårsfest – kan den flyttes og hvorhen? 
3. klublokale – hvor står vi nu?  
4. web-master/web-side 
5. ibrugtagning af nye gmails 
6. aftale nyt bestyrelsesmøde 
7. forårsudflugt 
8. evt.  

 
Ad punkt 1.  Referat fra d.3. februar 2010 blev godkendt 
 
Ad punkt 2.  Ifølge Carlos (restauratør El Paraíso), så lukker han restauranten pr. d.1. marts, men vil finde 

3 – 4 andre restauranter, som han kan anbefale, så vi kan flytte forårsfesten – Erik ringer til 
Carlos om et par dage og får besked. Vi får Flamenco dans og spansk guitar med – og vi kan 
spørge Lars Nyboe om han vil spille til dans igen. 

  
Ad punkt 3. Erik anbefaler, at vi kontakter ejeren sammen med Jørn Frending, for at blive afklaret omkring 

klublokalet – hvor huslejen skal betales fremover (Carlos fremlejer til os). Erik taler med det 
samme med Jørn, som kan når som helst. Erik kontakter ejeren og ”bestiller” tid og tilbyder at 
deltage i evt. møde sammen med Søren og Jørn. 

 Jørn Frending tlf.: 619 941 242 
 Carlos mener ejeren af restauranten vil ansætte et par folk til at passe den, da den tidl. har 

ligget lukket i et par måneder og blev ved den lejlighed vandaliseret med graffiti og andre 
ødelæggelser. 

 Vi har 3 mdr’s opsigelse, så vi ser tiden an, før vi farer ud og finder et andet lokale – vi er 
enige om at nuværende klublokale er uinteressant, hvis der ingen restaurant er. 

 Vi har en hytte hos El Rancho oppe at vende – der er for og imod. 
 
Ad punkt 4 Vi – Søren og Lise prøver at sætte Kirsten og Knud Erik ind i Web-master situationen, som 

ikke er optimal, men aftaler at gemme det til et møde, hvor vi alle er til stede, så det skal på 
dagsordenen igen på næste bestyrelsesmøde. Senere skal Knud Erik og Lise have et møde 
med Allan Londorf – (efter påske) 

 
Ad punkt 5 Vi aftaler at vi fremover kun kommunikerer indbyrdes på de nye ”gmail”s. (og ikke på 

privat mail)  
 De gamle klubmails, som Allan har sendt password til behøver man ikke at checke, da han 

også har lavet ”videresend” til de nye gmail’s. Vi beholder kun de gamle i en overgangsfase 
og nedlægger dem om et par mdr. 

 
Ad punkt 6 Vi aftaler nyt bestyrelsesmøde d.17. marts kl. 9.00 
 
Ad punkt 7 Knud Erik taler med Jørn Frending om det passer ham med forårsudflugt d.15. april og evt. 

også d.20. april (i tilfælde af fuld/overtegning) ligesom Jørn skal have valget mellem Murcia og 
Alicante. Knud Erik og Søren kontakter busselskab i Los Montesinos – Knud Erik har 
visitkort på vognmanden.  

 
Ad punkt 8 Erik nævner at vi skal lave visitkort til formanden – Søren har skabelon. 
 Søren er i klubben på onsdag, hvor der er vinsmagning i El Paraíso. 
 Søren er på ferie fra d. 2.-6. marts og i DK fra d.28. april – 9. maj 

Knud Erik er sygemeldt fra på mandag d.22. februar og mindst 1 uge og er i DK fra midten 
af april til ca.d.1. maj. 
Kirsten er i DK fra d.20.april til d.22. oktober 
Lise på ferie fra d.23. februar til d.16. marts og tager til DK fra omkring d.28. april til 25.- 
26. juni og igen fra midten af juli til slutningen af september. 
 
Finn er i ES:  d.23/2 – 30/3, d.2/5 – 9/6 og d.28/6 – slutningen af juli 

  





1044 Poul Bundgård har overtaget SparBankVest fra Boye og har som sådan henvendt sig til Erik og spurgt 
om han ligesom Boye må lave et ”reklamefremstøds arrangement” for DVK-medlemmer – under andre 
arrangementer.  
Det må han gerne, men skal mindes om at melde sig, som VIP-medlem igen (det blev ikke fornyet, da Boye 
blev syg) Han ringer til Knud Erik på et tidspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.17. marts 2010 – kl. 9 i klubben 
V. Lise Søndergaard 

 
Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede 

 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af sidste referat.  
2. Status på forårsfesten antal og sikkerhed for gennemførelsen.  
3.  Forårsudflugten gennemgang af program, her under bestyrelsens mulighed for deltagelse.  
4.  Problemer med minigolf og bowling? 
5.  Trøjer og udlæg til petanque holdet   
6.  Fordeling af vagter ved klubhuset og petanque. 
7.  Status på restaurant ved klubhus 
8.  Sankthansaften skal vi arrangere?   
9.  Hjemmeside/webmaster/omtale af diverse arrangementer fra medlemmer /VIP-medlemmer  
10. Næste møde 
11. EVT. 
 
Ad punkt 1.  Referat fra d.17. februar 2010 blev godkendt 
 
Ad punkt 2. Erik har talt med Carlos, som vil have flyttet festen til Restaurante Mesón Villa Salada.  

Erik kommer kl.12 og tager med til møde m. Carlos, sammen med Knud Erik og Søren –  
hele arrangementet flyttes til bedre lokaliteter ifølge Knud Erik og Søren. Der er nu 75 tilmeldte. 
Lise sender til hjemmesiden 

 
Ad punkt 3. Knud Erik har været på research sammen med Erik og Jørn Frending i Murcia og gennemgår 

programmet.  
 

Afgang fra klubhuset kl.9.15 
Ankomst Murcia 10.30  
Kaffe tissepause    
11.00Murcia Cathedral med guide af Jørgen  
12.00 afgang gående til Casinoet i Murcia kun et lille besøg  
12.30 ankomst Klosteret Santa Clara der er et beboet kloster med en spændende gennemgang 
af klosterets historie. 
13.30 ankomst til restaurant La Raspa hvor vi får en spændende 3 rettes menu (man kan vælge 
mellem 8 forretter 5 hovedretter og 6 desserter) incl. et glas vin eller øl. 
15.00 afgang til et arabisk tehus (åbner kl. 16) ved den lille by Alberte, et spændende sted, hvor 
vi ser husene og den store have, hvor vi får arabisk te med kager   
17.30 afgang tilbage til klubben 

   
 Pris incl. middag og te med kager 35 Euro   

 
Økonomien holder til 70 pers i 2 busser eller 40 pers i 1 bus. > 20 udløser nr.2 bus 

 
Bussen koster 300 € 
Jørn skal have 300 € for 1 tur og 400 € for 2 ture 
Mad 10 € 
Te og kager 8 € 

 
Lise laver opslag til hjemmesiden 

 
Ad punkt 4. Kirsten og Søren har uafhængigt af hinanden været på ekskursion på henholdsvis Bowlingbaner 

og Minigolfbaner – Hvor der den ene dag ingen var og den anden dag var Hans Jørgen der med 
nogle englændere. 
Vi beslutter, at Søren fortæller Hans Jørgen, at vi tager de 2 aktiviteter af programmet og 
bagefter sletter dem på Hjemmesiden 
På et senere tidspunkt vil vi lave en side med oplysning om de aktiviteter området byder på, som 
folk selv kan tage til udenfor klubregi. 
 

 



Ad punkt 5   Der er lavet en aftale med Danish Design om delvis sponsorering af klubtrøjer til Petanque-
holdet og trøjerne er bestilt. 

   Klubben betaler ligeledes 10 € i turnerings afgift. 
   Svend Bak er holdkaptajn 

 Man vil forsøge at få lavet turnerings starttidspunkt tidligere end nu, hvor det er fra den 9. april til 
og med den 11. juni 2010 

 
Ad punkt 6  Vi beslutter at holde lukket fra og med onsdag den 23. juni til og med onsdag den 8. sept. 
        Søren kan om nødvendigt kontaktes pr. tlf. og mail. 
 
        Vagtfordeling i klublokalet:  
        Onsd. d.24. marts  -  Kn.E. 
        Onsd. d.31. marts  -  Kn.E. 
        Onsd. d. 7.  april   -  Kirsten 
        Onsd. d.14. april   -  Kirsten 

Onsd. d.21. april   -  Lise 
Onsd. d.28. april  -  Erik 

        Onsd. d. 5.  maj   - Erik        
Onsd. d.12. maj  - Søren 
Onsd. d.19. maj   - Finn 
Onsd. d.26. maj  - Finn 
Onsd. d. 2.  juni  - Kn.E. 
Onsd. d. 9.  juni  - Kn.E. 
Onsd. d.16. juni   -  Søren 

         
        Vagtfordeling til Petanque: Bortset fra d.30. april og d.7. maj, så er Søren der hver gang. 
        Fra og med d. 2. april spiller vi petanque fra kl. 17 – 19 
 
Ad punkt 7 Carlos har lukket og ejeren har sagt, at han vil ansætte nogen til at passe restauranten, men der 

er lukket og det vides ikke hvornår der åbnes. 
Derfor tager Søren en el-kedel og te og kaffe og sukker med næste onsdag, så vi kan byde på 
kaffe til hvem der måtte komme. 

 
Ad punkt 8 Sankt Hans aften og Mortens aften – vi beslutter, at vi ikke arrangerer. 
      
Ad punkt 9 Vi beslutter at holde møde igen næste onsdag med Web-siden, som eneste punkt på 

dagsordenen udover en status på forårsfesten. 
 
 Vi beslutter, at det skal koste 20 € at få en tekst på rullebåndet på hjemmesiden og kun for  

VIP-medlemmer, som inviterer til et arrangement i lighed med, at det koster 20€ at få nyt logo 
eller ændring af logo/tekst 
 
Vi vil også gerne rydde op i SYNSPUNKTER, så Lise har med i månedsbrevet, at 
SYNSPUNKTER er til synspunkter samt udveksling af erfaring og ikke til reklame. 
Sidstnævnte vil blive slettet. 

         
 Ad punkt 10 vi holder møde om web-siden onsdag d.24. marts 
        Og alm. bestyrelsesmøde onsdag d. 14. april – begge dage kl. 9 
 
Ad punkt 11 Finn efterlyser logo på indkaldelser og referater – tages ad notam 
        Søren vil gerne prøve at lave et forslag til revidering/modernisering af vedtægterne. 

De nye vedtægter blev underskrevet og skal registreres hos myndighederne, ligesom 
adresseændringen skal. Søren tager sig af det. 
Knud Erik efterlyser et dokument, som Jørn Frending har efter spurgt. 
Lise kontakter Jørn og forsøger at finde det frem af gemmerne. 
 

 
 
  
 
 



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.24. marts 2010 – kl. 9 i klubben 
V. Lise Søndergaard 

 
Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede 

 
 
Dagsorden 
 
1. Web-siden – 
 
2. Status på forårsfest d.26. marts 2010 

 
Ad punkt 1. Søren kommer med oplæg til hvordan han mener hjemmesiden kan se ud. Vi bliver 

enige om at vi skal ophøre samarbejdet med Allan Londorf, da Søren indvilliger i at 
overtage hvervet. Vi mener det vil lette arbejdsgangene meget for alle. 
Lise vil prøve at formulere et brev/mail til Allan, som sendes til alle til godkendelse 
først. 
Alex Rasmussen har bedt om at få sit Mortens aften arrangement på hjemmesiden, 
men vi svarer nej, da det ellers skaber præcedens – Lise svarer Alex 
Vi taler mere generelt om ændringer/tiltag –  
f.eks. link til kort, så man kan zoom’e ind, 
Automatisk sletning af forældede synspunkter og annoncer på markedspladsen 
At hjemmesiden skal abonnere på Stefan Pokroppas nyhedsbrev fra Orihuela Costa  
og lægge link til det på siden. 
 

Ad punkt 2. Der er i skrivende stund lukket for tilmelding, som sluttede på 92 deltagere 
 Lise laver bordplan, printer og medbringer – Søren og Knud Erik har været hos 
  Mesón Villa Salada og lavet aftale om 7 borde med 10 gæster og 2 med 11. 
 Vi mødes ca. kl. 19 

 
 
 



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.14. april 2010 – kl. 9 i Klubben 
Ved Lise Søndergaard 

 
      Til stede var Kirsten, Knud Erik, Søren, Lise - Finn er p.t. i DK  

 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra best.møde d.17. marts og d. 24. marts 2010     
2. Evaluering af forårsfesten.   
3. Forårsudflugten.   
4. Ændring af hjemmesiden. 
5. Klubhus, resultat af møde hos Mesón Villa Salada tirsdag d.6. april, og fremtid. 
6. Oprettelse af en side med ris og ros for arrangementer og udflugter, her under også  
    mulighed for forslag fra medlemmer om udflugtsmål m.m.  
7. Ferieplan for bestyrelsen m.m.   
8. Datoer for efterårsfest og evt. efterårstur, emner til lokaler og udflugtsmål.   
9. Næste møde   

 
Ad punkt 1. Referat fra best.møde d.17. marts og d. 24. marts 2010 blev godkendt     
 
Ad punkt 2. Vi har hørt mest positiv kritik af Forårsfesten – (har kun hørt at Arne sad for tæt på 

musikken og nogen syntes at maden ikke var god, men vi fik hvad vi havde betalt for) 
 Til næste fest skal vi forhandle os til bedre mad og betale lidt mere.   
 
Ad punkt 3. Forårs turen kører på skinner. Alex Rasmussen henter Jørn Frending. Jørn har koordineret 

med Restauranten og Busselskabet.  
 
Ad punkt 4. Er stadig under forandring og oprydning. – Alle må gerne tage billeder i klubregi til Søren, 

så han har lidt at skifte ud med. 
 
Ad punkt 5. Vi er enige om at ”klappe hesten” og se tiden an. Her er klippet græs og det forlyder at 

ejeren har holdt stormøde m. Carlos forrige uge. Søren ringer til Johannes og får ham til at 
Ringe til Villa Salada for at sige at vi venter med at tage stilling til efter sommerferien. Ser vi 
noget egnet – siger vi til hver især. 

 Knud Erik og Søren går forbi ejeren efter vores møde og i skrivende stund har vi lovning 
på at El Paraíso åbner igen senest 1.maj – og at det er ejerens søster, som skal køre 
restauranten – samt at hun er meget fleksibel. 

 
Ad punkt 6. Søren retter til med et mere detaljeret skema under ”Ris og Ros” – mad for sig og 

underholdning for sig o.s.v. Lise nævner det i månedsbrevet og nævner også forslags 
rubrikken, ligesom hun også slår et slag for El Rancho og spisning efter Petanque. Knud 
Erik har spist der og siger det er godt til prisen. 

  Knud Erik nævner ligeså ”ris og ros” + ”forslag”s rubrikkerne på turen i morgen og til 
petanque. 

 
Ad punkt 7. Søren prøver at lave en ”fælles” kalender på google-mailen, som vi alle kan skrive i. 
 Knud Erik åbner klublokalet efter sommerferien d.15. sept.  
 
Ad punkt 8. Vi bestemmer 2 datoer til efterårstur (som turen i morgen: ved overtegning på >20 – laver vi 

2. tur) – nemlig tirsdag d. 12. oktober og evt. torsdag d.4. november, samt efterårsfest  
fredag d. 29. oktober.  
Forårstur tirsdag d.12.april og evt. igen tirsdag d.5.maj, samt forårsfest d.1.april 
 

Ad punkt 9. næste møde, hvor vi bl.a. skal planlægge efterårsture -og fest, bliver onsdag d. 30. juni hos 
Lise + grill-aften bagefter m. påhæng. 

 

EVT. Kirsten har forsøgt at få CVR nr. til os, men der forlanges godkendelse af 
bestyrelsen, Lise laver fuldmagt til Kirsten, med bestyrelsens underskrifter, taget fra 
vedtægterne (Finn må protestere, hvis han ikke synes det er OK) 

 



 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d.1. juli 2010 kl-15. hos Lise 

Ved Lise Søndergaard 
 

      Til stede var Knud Erik, Søren, Finn og Lise - Kirsten er p.t. i DK  
 
Dagsorden: 
1.  Godkendelse af referat fra d.14. april 2010 
2.  Status på og opsigelse af lejemål for klublokale – evt. nyt klublokale på el Rancho 
3.  Efterårs udflugt - mål 
4.  Efterårs fest – sted 
5.  Stillingtagen til: 

 
User Dan14873  

******************************************************************************* 
Medlemsnr.: 1355 
Navn: Torben Sigurdsson 
Overskrift: Affaldshåndtering på hjemmesiden 
 
Forslag og begrundelse: 
 
Orihela Costa og formentlig mange andre områder er fyldt med mere eller mindre officielle lossepladser som 
skæmmer naturen. Genanvendelse fx af byggeaffald kendes tilsyneladende ikke. Orihuela har udsendt en 
velmenende folder om affaldssortering. Men der er intet om byggeaffald og storskrald som fx kasserede møbler som i 
stedet skæmmer alle affaldsstationerne. Nogen siger at man kan aflevere affald og storskrald i Torrevieja - også når 
man bor i Orihuela Costa. Er det rigtigt og i så fald hvor er stedet? 
 
Kan I ikke lægge oplysninger på hjemmesiden om dette og om muligt om affaldshåndtering i almindelighed i 
nærområderne, så vi danskere ikke bidrager til elendigheden 

******************************************************************************* 
6.  Kalender 
7.  Skal vi i DVK have en skadesforsikring 
     Her er en side med danske regler: 
     http://www.forsikringogpension.dk/services/Publikationer/Documents/foreninger_skal_forsikre_sig.pdf 

8.  Evt. nedsættelse af et Petanque-turneringsudvalg 
9.  Evt.  
 
10. Næste møde 
 

 
Ad punkt 1. Referat fra best.møde d.14. april 2010 blev godkendt     
 
Ad punkt 2. Da der ikke kommer ny forpagter af El Paraíso og vi er de eneste lejere, har vi opsagt 

lejemålet til ophør d.30. sept.2010 – El Rancho har et lokale, som de vil udleje for 300€ - 
Kn. Erik, Søren og Lise har set det og synes godt om det. Det er større end det vi har nu – 
har toilet og lille køkkenafd. Søren vil bede Bo (ejer af El Rancho) om et udkast til lejekontrakt 
og prøve at forhandle prisen ned – eller få ham til at installere varme og evt. male, ligesom vi 
mener 300€ skal være incl. forbrug af el og vand (der var ingen separat el-måler) 

 Vi vil gerne overtage pr. 1. sept. 
 Søren be’r Johannes om at ringe til Villa Salada og sige vi ikke vil leje deres lokale.  
 Søren vil også tjekke om vi evt. kan tage ”varmepumpen” med fra vores nuværende lokale? 
 (Vedhæfter lejekontrakten i den danske oversættelse – se side 3 for neden) 
 
 

http://www.forsikringogpension.dk/services/Publikationer/Documents/foreninger_skal_forsikre_sig.pdf


 
Ad punkt 3.  Søren taler med Jørn Frending og be’r ham om at lave et oplæg til en efterårstur – ud ”i det 

blå” til det autentiske Spanien. 
  
 Per Larsen – dansk journalist på Vikingposten har tilbudt os alle sine artikler fra alle årene – 
 Lise har aftalt kontakt til ham i oktober. 
    
 
Ad punkt 4. SunRice (hestestedet i Campoamor på hø side af 332, når man kører sydpå) Søren og Finn 

tager derned sammen og laver evt. en aftale. Ved forårsfesten tilkendegav medl. at de gerne 
vil betale mere og få noget bedre mad. Da gav vi 17€ - ved tidl. fester har vi givet 25€ og da 
har maden heller ikke være fantastisk. 

 Alternativ - Orihuela Costa Resort i La Zenia  
 
Ad punkt 5. Når Søren taler med Jørn Frending og de skal på kommunen sammen, vil han få Jørn til at 

spørge om der findes en sådan ”skraldeordning/losseplads”, hvor private kan komme af med 
skrald og derefter sende svar til Torben Sigurdsson. 

 
Ad punkt 6. Kalender i gmail, kan kun ses af os – Kn. Erik var i tvivl 
 
Ad punkt 7. Finn vil undersøge, via Kaas og Kirkemann, om, hvad loven siger om forsikring af foreninger, 
  som vores (ansvar – skade) 
 
Ad punkt 8. Søren Spørger Svend Bak og Leif Larsen, om de officielt vil være Petanque-turneringsudvalg,  
 så kontakten til web-master indskrænkes til en af dem.   

 
Ad punkt 9. Lise Kjærulff har tilbudt at forestå et vandgymnastikhold, når det nye sportscenter åbner i  
 Playa Flaminca – Orihuela Costa. 
 Vi vil til den tid prøve, om vi kan booke en ugentlig time – evt. spørge Stefan Pokroppa. 
 
 2 medl. har tilmeldt sig PBS, nemlig Keld Hybel og Flemming Fugl Andersen (uden koner), så 

de vinder Champagnen i denne måned uden lodtrækning. 
 
 Finn vil gerne sikre at vi koordinerer datoer for fester, udflugter, generalforsamling og 

bestyrelsesmøder, så alle har en chance for at deltage – tages ad notam. 
 
 Omkring 40-45 medl. har ikke betalt kontingent og har fået rykker med besked om at de bliver 

slette pr 1. sept., med mindre de betaler inden da. 
 
 Søren taler med Bo om evt. at rette petanque banerne af – de er meget ujævne. 
  
 Knud Erik vil i august tage kontakt til Jørn Frending og tage på en ”prøve-udflugt” med ham, 

når tid er. 
 
Ad punkt 10 – Næste bestyrelsesmøde bliver d.6.oktober 2010 på El Rancho  

 

 
                   
 
 
 
 
 



 



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 6. oktober 2010 kl. 9.30 i klublokalet på 
            El Rancho 

Ved Lise Søndergaard 
 

Til stede var Knud Erik, Finn, Søren, Kirsten og Lise  
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d.1. juli 2010 
2. Efterårs turen 
3. Efterårsfesten 
4. Forslag til forårsudflugt og sted til forårsfesten  
5. Petanque turnering - Petanqueklubmesterskab 
6. Spanskundervisning 
7. Nye aktiviteter, vand gymnastik, edb kursus eller andet 
8. Per Larsens forslag 
9. Hjemmeside 

a) Reklamer 
b) Skærm-layout 

10. Generalforsamling, dato og sted 
11. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
12. Næste møde 
13. Evt.  
 
 
 
Ad punkt 1.   Referat fra bestyrelsesmøde d.1. juli 2010 blev godkendt  

med følgende opfølgning:  
Finn har talt med Kaas & Kirkemann ang. forsikring og de (K&K) siger, at 
det er hver især medlems personlige ansvarsforsikring, som dækker, hvis 
man kommer til skade under petanque-spil eller under ophold i klublokalet. 
Søren tjekker den eksisterende forsikring og siger den evt. op 
Søren oplyser, at vi nu er omkring 365 medlemmer. 

 
Ad punkt 2. Vi er nu nok til at det økonomisk løber rundt til 2. efterårs udflugter, så den 4.nov. 

er en realitet – Finn undersøger, om han kan ta’ med d. 4. nov. 
 
Ad punkt 3.   Der er nu 56 tilmeldte – Orihuela Costa Resort skal ha besked senest 3 dage før. 
   Lise ta’r med Søren ned og ser på lokalet og bordstørrelser, ved samme lejlighed.   
 
Ad punkt 4. Vi vil prøve at lave en forårstur til Granada/Alhambra med 1 overnatning og evt. 

fremskynde tidspunktet til d.22.–23. marts og håbe på at mandeltræerne stadig 
blomstrer på vejen derned. Søren og Knud Erik undersøger videre. 

   Med hensyn til forårsfest, ser vi tiden an til efter efterårsfesten. 
 
Ad punkt 5. Søren påtager sig at tale med nuværende Petanque udvalg om en bedre 

trukturering og planlægning/holdsætning. 
 

Søren foreslår at vi laver en Petanque-hold klubmesterskabs turnering efter Cup-
systemet – Søren arbejder videre med det…  

 
Ad punkt 6. Vi har problem med at nye begyndere ikke kan få spanskundervisning. Tine 

kommer i klubhuset på fredag kl.10 -11 – Lise ta’r derud og taler med Tine 
desangående. 
Der spilles også Petanque-turnering fredag, så, Lise vil også tage lidt billeder til 
hjemmesiden. 

   
Ad punkt 7.  Der bliver ingen vandgymnastik alligevel. 

Vi vil gerne kunne tilbyde lidt undervisning i PC/internet brug, men har ingen 
underviser. Lise vil gerne lave en annonce til dels hjemmesiden og dels til 
månedsbrevet for at finde en. Søren siger der er undervisningsmateriale at hente 
på nettet til et såkaldt PC-kørekort. 



 
Ad punkt 8.  Lise svarer Per Larsen – kladde til mail vedhæftes.  

 
Ad punkt 9. Søren tilpasser hjemmesiden, så den passer til Lises PC-skærmformat (str.??), 

som nok er det mest almindelige. 
   Vi bli’r enige om at der ikke skal flere reklamer på hjemmesidens forside. 
 
Ad punkt 10. Datoen fastsættes til d.23. februar 2011 – Finn kontakter Lasse Juel (suppleant til 

bestyrelsen) med henblik på at være dirigent. Stedet kunne være ”det store lokale” på 

Orihuela Costa Resort – Søren vil tale med dem desangående og forhandle pris – 
alternativt kunne det blive El Paraíso.  

 
Ad punkt 11. Søren har problemer med at få depositum for tidl. klublokale tilbagebetalt, men 

prøver igen. 
 
Ad punkt 12.  Næste møde onsdag d.17.november 2010 hos Søren 
 

Ad punkt 12. EVT.   
Var egentlig ”først” på programmet, men refereres sidst – nemlig 
vagtfordeling i klublokalet om onsdagen: 

 Onsd. d. 13. okt. -   Lise 
     d. 20. okt. -   Finn 
     d. 27. okt. -   Knud Erik 
     d.   3. nov. -   Kirsten 
     d. 10. nov. -   Søren 
     d. 17. nov. -   Finn 
     d. 24. nov. -   Knud Erik 
     d.   1. dec. -   Lise   
 
 Vi er begyndt at skrive på kalenderen, hvor mange besøgende der kommer 

om onsdagen (i dag reelt kun 3) til evt. revurdering af åbningstiden. Kan 
formodentlig nedsættes til 1 – 1½ time??, nu hvor man også har adgang om 
fredagen, hvor man alligevel er til Petanque.  

 

 
   



 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. november 2010 kl. 9.00 hos Søren. 

 

 

Til stede: Knud Erik, Finn, Søren og Kirsten 

                Afbud fra Lise. 

 

 

1.  Opfølgning og godkendelse af referat fra den 6. oktober 2010. 

2.  Efterårs udflugt - evaluering. 

3.  Efterårs fest - evaluering. 

4.  Forårsudflugt til Granada. 

5.  Andre udflugtsmål (Caravaca de la Cruz? Flere…) 

6.  EDB-undervisning v. Erik Nielsen. 

7.  Forsikring af klublokalet. 

8.  Lodtrækning om gavekort blandt PBS-tilmeldte. 

9.  Økonomi. 

10. Generalforsamling - sted og dirigent. 

11. Evt. 

12 Næste møde. 

 

 

Ad punkt 1.    Referat fra bestyrelsesmødet den 6. oktober 2010 blev godkendt med          

 følgende ændringer: 

  Forårsudflugten afholdes 22./23. februar 2011. 

  Generalforsamling afholdes 02. marts  2011. 

 

Ad punkt 2. Tilfredshed med begge ture. 

 

Ad punkt 3. Tilfredshed med festen, dog efterlyses der en form for underholdning,  

 f.eks bankospil, amerikansk lotteri eller lign. 

  Søren kontakter Bruno Beisner, om han evt. ville stå for at arrangere 

  underholdningen ved næste fest. 

 

  Søren og Knud Erik undersøger, om forårsfesten evt. kunne holdes i 

  Los Montesinos. 

 

Ad punkt 4. Jørn Frending har lavet et foreløbigt program, som han arbejder videre 

  på. 

  Knud Erik og Søren laver kontrolbesøg sammen med Jørn. 

  Lise laver program, som sendes ud hurtigst muligt. 

 

Ad punkt 5. Afventer til senere. 

 

Ad punkt 6. EDB undervisningen skal være på absolut begynderniveau, men vi af 

  venter dog, at der er oprettet netværk (se Sørens notat vedr EDB). 

 

  Der planlægges informationsmøde fredag den 3. december kl. 11.00   på 

El Rancho. Lægges ind på hjemmesiden. 



 

 

  Søren undersøger pris på projektor og lærred og sender overslags- 

  pris inden mødet afholdes, bl.a. for at kunne fastlægge pris på kurset. 

 

  Søren, Knud Erik og Kirsten deltager i mødet. 

 

Ad punkt 7. Forsikring af klublokalet afklaret, se Sørens notat af 10.11.2010. 

 

Ad punkt 8. Vi følger Sørens notat af 10.11.2010. 

 

Ad punkt. 9. Punkterne i Sørens notat af 10.11.2010 blev gennemgået. 

 

  Der er tilbagegang i VIP medlemmer, og derfor kontakter Knud Erik              

  Erik Møller for at høre ham, om han kunne tænke sig at tegne VIP 

  Medlemsskaber for klubben. 

 

Ad punkt. 10. Generalforsamlingen afholdes den 2. marts 2011 formentlig på   

 Orihuela Costa Resort (prisen undersøges). 

   

  Finn foreslås som dirigent. 

 

Ad punkt 11. Registrering af klubben er afsluttet. 

 

  Søren laver forslag til vedtægtsændringer, bl.a.: 

  Postadresse udgår 

  Betaling af kontingent 

  OSV 

 

  Alex har bedt om, at Mortens Aften kommer  på hjemmesiden under  

 “Aktiviteter”, så tilmelding kan ske via nettet. Søren arbejder på sagen. 

 

  Der er kommet forslag til “samlet spisning” én gang om måneden.   

 Ingen skal tilmelde sig eller bestille bord, man skal bare vide, at man   den dag 

kan møde andre fra klubben og hygge sig med dem. Det kunne   f.eks være på El Rancho. 

 

  Sidste åbningsdag i klublokalet inden jul er den 15. december 2010. 

 

  Klubben holder juleferie 22. december - 05. januar 2011. 

 

  Klublokalet vil fremover være åbent om fredagen fra 17.00 - 17.30. 

 

Ad punkt 12. De næste 2 bestyrelsesmøder blev fastlagt til: 

  26. januar 2011 hos Knud Erik 

  14. februar 2011 hos Finn. 

 

 

Kirsten Weis   



 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24 november 2010. 

 

 

Til stede: Knud Erik, Finn, Søren og Kirsten 

               Afbud fra Lise. 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra best. møde den 17. november. 

2. Forårsudflugt. 

3. EDB undervisning. 

4. Dirigent til generalforsamlingen og orientering om sted. 

5. Indkøb af projektor. 

6. Evt. 

 

Ad punkt 1. Referatet blev godkendt. 

 

Ad punkt 2. Søren rykker busselskabet for hotelliste med priser. 

  Der køres kun 1 tur med max 55 personer. 

  Tilmelding efter først til mølle princippet. 

  Betaling senest 01.02.2011 via PBS, netbank eller kontant. 

 

Ad punkt 3. Der bliver ikke PC-cafe i klubben. 

   

  Betaling for undervisning: 5 lektioner a 2 timer   € 25,00. 

 

Ad punkt 4. Bestyrelsens forslag til dirigent er Finn, som gerne påtager sig opgaven. 

  Generalforsamlingen afholdes på Orihuela Costa Resort. 

 

Ad punkt 5.  Der indkøbes 1 projektor, Søren undersøger nærmere. 

 

Ad punkt 6. Alle bedes føre ind i kalenderen, hvornår de opholder sig i Danmark. 

 

 

Kirsten Weis 

24. november 2010. 


